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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“

Historický úspěch juniorské reprezentace
Poprvé v historii
Memoriálu Ivana
Hlinky čeští borci
do 18 let zvítězili
ve finále srpnového turnaje a brali
tak na břeclavském
zimním stadionu zlaté kovy. Několik tisíc diváků
se v srpnu přišlo
podívat nejen na
dramatické f inále proti USA, ale
také na zápasy, které tomu předcházely. Po „přáteláku“
s Kanadou česká reprezentace porazila
Finy a Švýcary. Poté
Čechy vyškolil tým
USA, to však ještě nikdo nevěděl, že odvetnou lekci Američanům čeští mladíci uštědří právě
ve finále.
Tomu ale ještě předcházelo
dramatické semifinále proti Švédům. Skvělou atmosféru finále
dokreslovaly tisíce burácejících
fanoušků. Za stavu 3:3 kapitán

USA Poehling zákeřně udeřil
Kondelíka, ten se jen těžce zvedal z ledu. Rozhodčí tak oprávněně Američanovi vyměřili trest
5 minut plus do konce utkání.
Přesilovku Češi využili a vstřelili
vítězný gól. Čeští mladíci si vítězství prestižního turnaje náležitě
vychutnali.
(dav)

V Břeclavi bude referendum
Městské zastupitelstvo v červenci rozhodlo o konání historicky prvního místního referenda.
V referendu budou občané
Břeclavi odpovídat na otázku:
"Požadujete, aby orgány Města
Břeclav do doby kompletního
zprovoznění obchvatu Břeclavi
činily veškeré kroky v samostatné
působnosti k tomu, aby zabránily
výstavbě dalších velkoprodejen
a nákupních center v blízkosti
Třída 1. máje a ulice Národních
hrdinů (zvláště v areálu bývalého

podniku TRANZA, na tzv. Zámeckých loukách a v areálu bývalého cukrovaru)?"
První břeclavské referendum
se uskuteční v pátek 7. a v sobotu
8. října letošního roku. Aby bylo
referendum platné, musí k volebním urnám přijít 35 procent
oprávněných voličů. Výsledek referenda bude pro město závazný,
pokud pro něj bude hlasovat alespoň 25 procent ze všech oprávněných voličů, tj. cca 5 000 občanů.
Více o referendu na str. 3, 6 a 7.
(juh)

www.alcaplast.cz

Veslař Helešic v Riu sedmý
Po dlouhých 28 letech mělo břeclavské veslování opět zastoupení
na olympijských hrách. Dvacetiletý
Lukáš Helešic navázal na slavnou
historii břeclavských veslařů více
než důstojně.
Olympijskou premiéru si společně se svým kolegou Jakubem Podrazilem odbyl hned v úvodní den
olympiády. V rozjížďce česká dvojka bez kormidelníka obsadila třetí
místo za loděmi Austrálie a Jihoafrické republiky a zajistila si přímý
postup do olympijského semifinále.
Semifinálová jízda českým reprezentantům bohužel už tolik nevyšla a do finále mezi šest nejlepších se
neprobojovali. Vše si ale vynahradili ve finále B, kde ve finiši nedali
svým soupeřům šanci a vítězství znamenalo výborné 7. místo v celkovém hodnocení.
Lukáš Helešic (vpravo na selfie snímku z Ria se srbským tenistou
Novakem Djokovičem) se stal v pořadí 16. břeclavským veslařem, který
si vybojoval právo startu na největším sportovním svátku naší planety.
První byla legendární posádka břeclavské osmy v roce 1936 v Berlíně,
před Lukášem jako poslední startovala pod olympijskými kruhy Blanka
Mikýsková v roce 1988 v Soulu.
(juh, foto archiv L. Helešice)

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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Opravy MŠ a ZŠ: Hřiště, střecha i rozvody vody
Hned na několika břeclavských školách a školkách byl
začátek prázdnin povelem k usilovné práci. Opravy a vylepšení
si vyžádaly téměř deset milionů korun.
„Snažili jsme se opravy stihnout během letních prázdnin,
abychom nenarušili výuku. Na
našich školách a školkách nešetříme a snažíme se jejich stav stále
zlepšovat,“ uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka.
Finančně nejnáročnější byla
rekonstrukce střechy Základní
školy Kpt. Nálepky v Charvátské
Nové Vsi, která si vyžádala cca
čtyři miliony korun. „Střecha
byla v havarijním stavu, některé
krovy byly poškozeny hnilobou
a musely se vyměnit. Byla vyměněna také střešní krytina,“ popsal

Jaroslav Válka práce na historické školní budově v Charvátské
Nové Vsi.
Náročné práce probíhaly také
na Základní škole Slovácká, kde
bylo potřeba udělat nové rozvody pitné vody. „Byly udělány
nové páteřní rozvody pitné vody,
vyměněna byla i část kanalizace,
která byla popraskaná. To vše si
vyžádalo náklad 1,2 milionu korun,“ doplnil.
Na Základní škole v Poštorné
proběhla během prázdnin výměna povrchu na školních sportovištích, který byl zcela nevyhovující
a ohrožoval zdraví dětí. Tato akce
přišla na 1,9 milionu korun.
Ve školkách na Slovácké ulici a na ulici Dukelských hrdinů
byla realizována kompletní výměna nevyhovující elektroinsta-

Hlavní silnice se bude
opravovat později
Břeclavané i přespolní projíždějící městem se nemusí bát,
že by už tak hustý provoz na
místních komunikacích, kdy se
často tvoří dlouhé kolony, o končící letní sezoně zesílil ještě více.
Sjezd z dálnice a průjezd Břeclaví
nyní využívají také mnozí turisté, kteří i v září míří za teplým
koncem léta do Lednicko-valtického areálu. Silnice z Podivína do Lednice je uzavřená a část
řidičů proto volí jako objízdnou
trasu právě Břeclav.
Média o letních prázdninách
upozornila na další možné opravy komunikací, které měly odstartovat na začátku srpna. Na
mimořádném jednání na Dopravním inspektorátu Policie
ČR se domluvili zástupci města,
investora a dodavatele oprav na
posunutí a rozfázování termínů.
"Zatímco opravu závady komuJídelna Čtyřlístek

nikace na mostě u Penny marketu ve směru na Břeclav (jedná se
o mírný propad silnice, na kterém se auta zhoupnou - pozn.
red.) jsme dohodli na listopad
letošního roku, oprava kanálových vpustí na téže silnici, tedy
tř. 1. máje, se uskuteční podle
počasí v únoru nebo březnu 2017.
Nyní tedy další nepříjemné
komplikace v důsledku oprav už
tak přeplněných komunikací nehrozí. I v pozdějších termínech
samozřejmě opravy způsobí určitá dopravní omezení, nicméně
mimo sezonu a na etapy budou
méně závažná, než nyní. Omezení v důsledku oprav a rekonstrukcí vozovky a dalších prvků netěší
nikoho, ale opravit se to musí.
Děkujeme občanům města za
pochopení," vyjádřil se místostarosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

(dav)

Vegetariánská Jídelna Čtyřlístek

* Vaříme domácí i zahraniční bezmasou kuchyni
* Vyhýbáme se tzv. éčkám
* Vaříme ze základních surovin a max. vylučujeme
průmyslově zpracované suroviny

lace – byly odstraněny původní
rozvody, instalovány nové rozvody včetně kabeláže pro internet

a zabezpečovací zařízení, objekty
byly po skončení prací nově vymalovány. 
(juh, foto dav)

Občané jsou s činností
úřadu spokojeni
Městský úřad Břeclav také
v letošním roce získal stříbrné
ocenění v projektu Dobrý úřad.
Podle anonymního hodnocení
bylo s činností a přístupem břeclavských úředníků spokojeno
93 % občanů, kteří si na radnici
přišli vyřídit své záležitosti.
„Je to jedna z mála zpětných
vazeb, které opravdu odrážejí

skutečný stav věcí. Hodnotí nás
skuteční lidé, kteří přijdou na
úřad a řeší zde s úředníky své
problémy. Děkuji všem kolegyním a kolegům a věřím, že nastavenou úroveň udržíme, nebo
ještě zlepšíme,“ uvedl k ocenění
tajemník Městského úřadu Břeclav Zdeněk Opálka.
(juh)

Nový ředitel Městského
muzea a galerie Břeclav
Jana Kramářová už není ředitelkou Městského muzea a galerie Břeclav. Ve středu 13. července požádala o uvolnění z funkce,
což rada města akceptovala. Kramářová byla ve funkci ředitelky
MMG Břeclav od 1. května 2015. Vedením této příspěvkové organizace města byl od 14. července dočasně pověřen dosavadní
vedoucí úseku turistické informační středisko, kultura a cestovní ruch Petr Dlouhý. Do výběrového řízení na nového ředitele se
přihlásili čtyři uchazeči, o novém řediteli se však rozhodovalo až
po uzávěrce Radnice. Na rozhovor s novým ředitelem organizace
se můžete těšit v říjnovém vydání břeclavského zpravodaje. (red)

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům Domovinky - Domova se
zvláštním režimem společnosti Remedia plus o.p.s. za příkladný profesionální a zároveň laskavý a hluboce lidský přístup, s jakým pečovali o moji maminku, paní Věru Novotnou, v posledních 5 letech jejího
života. Tato společnost poskytuje služby na vysoké úrovni nejen lidem
s demencí, ale všem handicapovaným lidem včetně dětí. Jsem ráda, že
právě v našem městě máme péči o tyto potřebné lidi zajištěnou tak, jak
by si v jiných regionech přáli. 
MUDr. Dagmar Stehlíková

* Využíváme místní zeleninu, ovoce a vejce
* Makrobiotická volba v nabídce (vyvážená strava)
V jídelníčku nabízíme polévky, 3 hlavní jídla, saláty, dezerty,
džusy, domácí limonády a smoothie, káva a voda zdarma
Jídelna
Čtyřlístek

Kde nás najdete: U Tržiště 17 Břeclav
naproti kinu Koruna

Web: www.jidelnactyrlistek.cz
FB: https://www.facebook.com/jidelnactyrlistek/?fref=nf

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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Problematika dopravy a supermarketů není černobílá
Na začátku
října Břeclav
z a ž i j e p r vní místní referendum ve
své historii.
Referendum je
důležitým nástrojem, kter ý m mohou
občané vyjádřit svůj názor a dát
svým zvoleným zástupců jasné
zadání, jak mají v konkrétní věci
dále postupovat.
Tak tomu bude i v připravovaném referendu o možném
budování dalších supermarketů
v lokalitě bývalého cukrovaru
a Tranzy. Nelíbí se mi ale, že organizátoři referenda staví vedení
města do role podporovatelů výstavby supermarketů. Tak tomu
v žádném případě není. Za téměř

dva roky současné vedení města neučinilo pro žádného ze tří
zájemců o supermarket ve zmiňovaných lokalitách žádný nadstandardní krok. Developeři totiž
musejí splnit celou řadu podmínek, které definuje naše legislativa, dopravní řešení nevyjímaje.
Právě komplikovaná dopravní
situace v Břeclavi je důležitým
aspektem, jež je součástí otázky,
kterou budeme v referendu zohledňovat.
Iniciátoři referenda dávají
totiž do přímé souvislosti velkoprodejny a dopravní situaci
ve městě, kterou podle nich supermarkety nevyhnutelně zhorší. Tato problematika ale není
tak černobílá a je otázkou, jestli si pod sebou referendem sami
„neřežeme větev“. Je totiž zcela
reálné, že developer či investor

Manažeři z NHL
si Břeclav pochvalují

bude nucen investovat finanční
prostředky v řádu desítek milionů do řešení dopravní situace.
Takto masivní investici do dopravní infrastruktury ve městě
nelze očekávat ani od státu, natož od města či kraje. A my se
této možnosti sami vzdáváme.
Ve světle shora uvedeného se pak
jeví jako podružné náklady v objemu cca 300 tisíc korun, které
bude město nuceno vynaložit na
organizaci referenda.

V každém případě je nadcházející referendum určitým historickým mezníkem, v rámci
kterého máme možnost vyjádřit svůj názor. Přeji si, aby k volebním urnám přišlo co nejvíce
břeclavanů tak, aby výsledky referenda byly platné. Přeji všem,
kteří se v rámci referenda rozhodnou vyjádřit svůj názor, racionální mysl a pevnou ruku.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Evropský týden
mobility v Břeclavi
Město Břeclav se i v letošním
roce zapojí do celoevropské kampaně Evropský týden mobility,
jejímž cílem je udržitelný rozvoj dopravy. Akce spojené s tímto projektem budou probíhat od
16. do 22. září.
V rámci týdne mobility budou
ve spolupráci s městskou policií
v Břeclavi probíhat preventivní
kontroly cyklistů zaměřené na
vybavení jízdních kol.
V sobotu 17. září odstartuje ve
13 hod cyklistické kritérium GP
RACIO Břeclav určené pro všechny věkové kategorie, od dětí předškolního věku až po profesionály.
Bližší informace budou k dispo-

zici na www.sportcomplex.cz.
V neděli 18. září v době od
13 do 17 hod. se můžete v okolí
zámečku Pohansko těšit na Zábavné odpoledne nejen pro děti
se spoustou her a soutěží, od
15 hod. budou k opékání připraveny špekáčky.
V rámci Evropského dne bez
aut, který se uskuteční dne 22. 9.
2016 proběhne v dopoledních hodinách dopravní soutěž pro děti
základních škol, které budou prokazovat své znalosti a dovednosti
z pravidel silničního provozu na
břeclavském dopravním hřišti.
MHD bude v tento den pro cestující zdarma. 
(osvd)

„Jsme tu a nechceme být sami“

Nejen hokejoví skauti ze zá moří, a le ta ké
vrcholní manažeři legendární kanadsko-americké
Nationa l Hockey League se letos sjeli do Břeclavi, aby se přesvědčili
o úrovni účastníků Hlinkova memoriálu, který
je mnohými považován
za nejlepší světový turnaj juniorů. Spokojenost
manažerů NHL potvrdili
zástupci národních týmů,
které na půdu břeclavské
radnice v srpnu pozvalo
vedení města. Společně
diskutovali nejen o vysoké úrovni celého turnaje, ale
i poskytovaných služeb a kvalitě
místních vín. Zástupci českého,
amerického, finského a švýcarského hokeje předali už tradičně starostovi Břeclavi drobné

„Ven nechoď!“ „Tomu nerozumíš!“ „Jóó, za tvých časů“, slýchávají často senioři od svých příbuzných v rychle se rozvíjející internetové společnosti. A tak stále častěji se někteří senioři ocitají
v osamění, žijí svůj svět, který však končí za dveřmi bytu.
Společnost REMEDIA PLUS o.p.s., která poskytuje sociální
služby ve městě Břeclavi a okolí, připravila pro seniory od podzimu letošního roku setkávání u zajímavých témat.
První schůzka se uskuteční 5. října 2016 v 14.30 hod. na téma:
„Břeclav ve vzpomínkách“, stačí přijít a přinést např. staré fotografie, zajímavé knihy, zkrátka to, o co by jste se chtěli podělit.
Další setkání jsou vždy ve středu, začátek od 14.30 hod.:
26. 10. 2016 „Zpívání od srdce“, zpívání oblíbených písní, povídání k době vzniku písní
23. 11. 2016 „Adventní dílna“ výroba adventní výzdoby, význam
adventu, výměna zkušeností
7. 12. 2016 „Vánoční pečení“ pečení perníčků a cukroví dle vašich receptů

upomínkové dary, třeba dres
podepsaný hráči švýcarského
„nároďáku“. Vedení města zase
hokejové funkcionáře obdarovalo výborným jihomoravským
vínem. 
(dav)

Na rok 2017 si témata schůzek navrhnou senioři sami podle
svých zájmů. Po celou dobu setkání budou k dispozici pracovníci v sociálních službách. Pokud sami nemůžete přijít, ochotně
vás přivezou pracovníci pečovatelské služby, a doprovodí i domů.
Všechna setkání se budou konat v bezbariérových prostorách
Integračního centra UTILIS, Břeclav, Růžičkova 5, křižovatka
s Fintajslovou ulicí, bývalá budova vodohospodářských staveb.
Podrobnější informace a objednání dopravy: vedoucí střediska Lenka Kožďálová, DiS., 519 324 011, sp.utilis@remediaplus.cz
Bc. Jarmila Pěčková, ředitelka REMEDIA PLUS o.p.s, Břeclav
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Průjezdnost Břeclavi je pro radnici prioritou

Často špatně průjezdná Břeclav patří k dlouhodobým problémům města a pro současné vedení radnice je prioritou číslo
jedna. Protože obchvat města je pověstným během na dlouhou
trať, vedení radnice se snaží ulehčit dopravě i v mnoha dalších
oblastech, ve kterých máme, na rozdíl od obchvatu, na věci přímý
vliv.

Obchvat města

Město není investorem této
akce, ale na přípravě trvale spolupracuje s Ředitelstvím silnic
a dálnic (ŘSD). Podařilo se udržet platnost vydaného územního rozhodnutí, jsou vykupovány
pozemky v trase obchvatu a zajištuje se plnění kompenzačních
opatření za průchod obchvatu
lokalitou NATURA 2000. Samotná realizace stavby bude
moci být zahájena až po ukončení majetkoprávní příprav y
jednotlivých etap (celkem tři)
a po náběhu funkčnosti kompenzačních opatření, optimisticky do dvou let. Investor se
také v průběhu přípravy stavby
potýká s námitkami a žalobami
mimobřeclavských ekologických spolků. Přímo v Břeclavi
v letošním roce přislíbili přímou pomoc realizaci obchvatu ministr dopravy Dan Ťok,
životního prostředí Richard
Brabec a vícepremiér Andrej
Babiš.

Rekonstrukce hlavního
průtahu a nové semafory

Na vybudování odbočovacích
pruhů na Tř.1.máje ve směru od
Poštorné, mj. k nemocnici, byla
zpracovaná a projednána studie
se správcem této komunikace ŘSD. Na výměnu přesluhujících
semaforů za moderní dopravně-signalizační systém byl zpracován projekt a kompletní realizace
se předpokládá v roce 2017. Nová
technologie umožní dynamické
řízení světelné signalizace pomocí videodetekce vozidel a chodců
s koordinovaným řízením všech

křižovatek na průtahu, tzv. zelenou vlnou.

Okružní křižovatka
u TESCA

Jedná se dopravní “špunt“ na
výjezdu do města, který je příčinou častých kolon. Byla zpracována studie na její rozšíření na
tzv. spirálovou okružní křižovatku, která je nyní projednávána se správcem komunikace ŘSD
a majiteli dotčených pozemků.

Malý obchvat

Jedná se o souběžnou komunikaci s ul. Lidická a napojující
se na ul. Stromořadní v blízkostí nádraží, která je zapracována v návrhu nového územního
plánu. Město v letošním roce
zadalo zpracování studie proveditelnosti.

Most přes Dyji
z ul. Břetislavova

Má zajistit napojení na plánovaný obchvat a je zapracován v návrhu nového územního
plánu. Před jeho realizací může
sloužit k odk lonění doprav y
z Tř.1.máje přes ul. U nemocnice a nábř. Komenského. Město
v tomto roce zadalo zpracování
studie proveditelnosti.

Okružní křižovatka
u kostela v Poštorné

Má sloužit pro plynulý provoz
v tomto kritickém dopravním
bodě. Je zpracovávána variantní
studie pro jednání s majiteli dotčených pozemků.

Optimalizace městské
hromadné dopravy

Účelem je přetáhnout řidiče
k častějšímu využívání MHD,
zejména při cestě do zaměstnání
ve městě. Po anketě mezi občany byly upraveny v součinnosti
s přepravcem BORS jízdní řády
a připravuje se zlevnění jízdného v návaznosti na plánovanou
plynofikaci autobusů.

Chodník a veřejné osvětlení k TESCU

Po složitých jednáních s majiteli dotčených pozemků je projekt
připraven a probíhá výběrové řízení na dodavatele. Vlastní realizace by měla proběhnout ještě do
konce letošního roku.

Lávka pro pěší a cyklisty
přes Dyji nad splavem

Účelem je převedení cyklistů jedoucích ze Staré Břeclavi do
centra města a Poštorné mimo
hustý provoz na průtahu I/55.
V letošním roce se zpracovává
projektová dokumentace a proběhne výběr dodavatele stavby.
Vlastní realizace je plánovaná
na rok 2017.

Parkovací dům
pro kola u nádraží

Bezpečný, automatický, samoobslužný parkovací systém za
účelem podpory nejrychlejšího,
dopravního prostředku ve městě. Možnost volby pro ty, kteří
chtějí využít kolo jako alternativu k automobilu. V letošním
roce byla zpracována projektová
dokumentace a probíhá výběrové řízení na dodavatele. Vlastní realizace je plánovaná na rok
2017.

Rozšiřování cyklostezek
ve městě

Prodloužení stávající cyklostezky od kaple u nádraží po
železniční podjezd bude provedeno v letošním roce v rámci výstavby okružní křižovatky
u pošty. V roce 2017 je plánováno
její prodloužení až po odbočku
na Pohansko. V rámci realizace
protipovodňových úprav hrází
budou v roce 2017 opatřeny koruny hrází na obou březích od
cukrovaru po areály „Na vodě,
úpravna vody VaK“ asfaltovým
povrchem.
Bc. Svatopluk Pěček
místostarosta města

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Břeclav bude mít v příštím roce nové semafory
Průjezd Břeclavi v době dopravní špičky je pro řidiče noční můrou. Vinu na tom nese mimo jiných faktorů (nárůst objemu silniční
dopravy v posledních letech, oprava silnice mezi Podivínem a Lednicí) i přesluhující světelná signalizace.
Semafory jsou v původním
stavu z poloviny 90. let minulého
století a neumožňují plné využití
moderních, technických možností
detekce dopravy. Navíc je postihují i časté poruchy a výpadky. Nyní
se ale výrazně přiblížila jejich
modernizace. Město po dlouhém
čekání obdrželo projekt na komplexní výměnu světelné signalizace na průtahu městem. Jedná
se o šest křižovatek na silnici I/55.
Další kroky směřující k samotné
výměně chce město podniknout
co nejrychleji. Hotovo může být
i do poloviny roku 2017.

„V rozpočtu města máme na
nové semafory vyčleněny dostatečné finanční prostředky. Nová technologie umožní dynamické řízení
světelné signalizace pomocí videodetekce vozidel a detekce chodců
s koordinovaným řízením všech
křižovatek tzv. zelenou vlnou.
Toto opatření by mělo hlavním
způsobem přispět ke zkvalitnění dopravní situace na průtahu
Břeclaví. Se stávajícími semafory
nemáme šanci nyní zelenou vlnu
na průtahu městem vytvořit,“ sdělil místostarosta Svatopluk Pěček,
který se dopravní problematikou

Využijte nabídky
Městské policie Břeclav
PAGER PRO SENIORY
Cílovou skupinou projektu jsou osoby seniorského věku z Břeclavi, které žijí sami, bez stálé pomoci příbuzných. Pomocí pageru
obyvatelé města dostanou bezplatně do rukou nástroj, který jim
v příp. zranění či přepadení může zachránit život.

dlouhodobě zabývá jako předseda dopravní komise rady města.
Projekt pravděpodobně ještě čekají úpravy v souvislosti
s iniciativou města vytvořit na
Tř. 1. máje odbočovací pruhy ve
směru od Poštorné pro větší plynulost dopravy. Po definitivním
odsouhlasení projektu má bezodkladně následovat výběrové řízení na dodavatele a poté i samotná
výměna semaforů.
„Chtěl bych říct, že řešení kritického stavu dopravy ve městě

je naší jednoznačnou prioritou.
Je to sice problematika nadmíru složitá a zdlouhavá. Musíme
například řešit majetkové vztahy dotčených pozemků, koordinovat vlastní realizaci se správci
hlavních komunikací ve městě,
kterými jsou Ředitelství silnic
a dálnic a Jihomoravský kraj. Výsledky proto nejsou vidět hned,
ale pracujeme na tom opravdu
velmi intenzivně,“ svěřil se místostarosta Pěček.
(juh)

Zveme členy Klubu důchodců na

Starobřeclavský den seniorů

11. září ve 14 hod v KD Na Obecní Stará Břeclav

Zazpívá Jožka Černý, pěvecký soubor Věra,
zahrají Bečkovi chlapci
Součástí programu je anketa, která prověří vaše znalosti města,
kultury, sportu, i proměny krajiny jižní Moravy
Bohatá tombola samozřejmostí
Akce se koná za podpory města Břeclavi a Jihomoravského kraje

Půl milionu pro Domov seniorů
korektura

technolo

MOBILNÍ TÍSŇOVÉ JEDNOTKY
Břeclav: Shopping Center, J. Palacha 3197, tel.: 777 786 193
Jsou určené pro samostatné osoby, které se volně pohybují v ripočet k
REKLAMA | GRAFIKA | TISK Kobylí: Školní 780, tel.: 777 719 714
zikovém prostředí nebo mohou potřebovat akutní pomoc. HoIČ: 25516990, DIČ: CZ25516990
barva poti
www. stillus.cz
dinky umí posílat GPS polohu, detekovat krizové stavy, přivolat
pomoc, telefonovat, aktivovat monitoring prostředí a hlídatwww.
tech-sklenicky.cz
barva/druh podkl
www. vlajecky.cz
termín:
č. zakázky: 0152s16
2016
nický stav zařízení.

povrchová úpr

grafik:
Vladislav KOUBEK, tel.: +420 724 990 422
PŘIJÍMÁNÍ A ODBAVOVÁNÍ POPLACHU
Software pro zobrazení a zpracování tísňových stavů.
specifik
zákazník: Jaroslav Vališ_IČO 67550223
• Snadná a přehledná editace informací
• Příjem poplachu z hodinek včetně zobrazení polohy na archiv:
mapě inz_16_valis_inzerce_0152s16_2001_kou
• Rychlé zobrazení doporučených pokynů
Odsouhla
var. 1) e-mail - odpověď na dtp1@stillus.cz
k zásahu u monitorované osoby
Jak odsouhlasit
že
var. 2) osobně - na provozovně naší společnosti
• Možnost zapnutí monitoringu prostředí
Půl
milionu
korun,
které
ministr
financí
Andrej
Babiš
přislíbil
před
zakázku?
V rámci dodrž
Telefonický souhlas není brán jako závazný!
(aktivace vzdáleného odposlechu)
začátkem letních prázdnin břeclavskému Domovu seniorů, už je na
• Telefonní hovor dispečera s uživatelem přímo z aplikace
cestě k potřebným. Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy schválila
městská rada na konci srpna. Peníze z Nadace AGROFERT přispějí ke
zlepšení podmínek klientů břeclavského domova seniorů. Na snímku
1:1
Andrej Babiš společně s ředitelem břeclavského Domova seniorů DaviRadnice
- 88 DS.
x 63,5 mm
dem Malinkovičem diskutují
s klientkou
(red)

Spolek neslyšících Břeclav, z.s.
Vás srdečně zve na "Den otevřených dveří" v pondělí 26. 9. od
10 do 19 hod. na ul. 17. listopadu 1a (Dům školství - 2. patro), Břeclav
V rámci "Dne otevřených dveří" bude probíhat:
- seznámení s problematikou sluchového postižení a ukázka kompenzačních pomůcek pro neslyšící v průběhu celého dne
- seminář "Odstraňujeme komunikační bariéry", včetně workshopu v 16 hod.
- ukázka výuky "Základy znakového jazyka" v 17 hod.
Tato akce je určena nejen pro osoby se sluchovým postižením,
ale i pro širokou veřejnost.
Bližší informace na tel: 722 719 101 nebo email: snbreclav@seznam.cz

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
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OZNÁMENÍ

občanům o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a místního referenda v Břeclavi
Starosta města Břeclavi v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a v souladu s ustanovením § 31 zákona
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje a místní referendum v Břeclavi se uskuteční:
v pátek dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje a místního referenda (pozn. v příp. místního referenda se vždy jedná o hlasovací okrsek, který je ve stejné
budově, jako volební okrsek a platí pro voliče se stejným trvalým pobytem, jako je uvedeno ve volebním okrsku)
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Základní škola, kpt. Nálepky
277/5, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Palackého, S. K. Neumanna, SNP, Lednická č.or. 1 - 159 lichá, Kollárova,
M. Kudeříkové, Wolkerova, Nezvalova, Na Špitálce, Kpt. Nálepky, Tyršův sad,
Františka Kňourka
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní škola, kpt. Nálepky
277/5, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Lednická č.or. 2 - 160 sudá, Kapusty, Údolní, Chaloupky, Křivá, U Jezera,
Obránců míru, Revoluční, A. Kuběny, Nový Dvůr, U Apolla, Tři Grácie
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní škola, Komenského
60/2, část Poštorná, (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem
ul. Nádražní č.or. 1 - 43 lichá, Nádražní č.or. 2 - 54 sudá, Nádražní č.or. 45 - 83
lichá, Nádražní č.or. 56, 58, 60, B. Šmerala, Gagarinova, Hájová č.or. 1,2,4,6,8,
Dělnická Tylova, Celnice – středisko služeb, Záhumní, Slunečná
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Základní škola, Na Valtické
641/31A, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
Tovární kolonie, Hlavní, Čs. armády
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Základní škola, Komenského
60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem
ul. Havlíčkova, Polní, Osvobození, Sadová, Kovářská, Rovnice, Úzká,
Komenského, J. Skácela, Hraniční, Horní Luční, Dolní Luční, Prostřední, J.
Fučíka, Dyjová, Lesní, tř. 1. máje (celá vč. části Břeclav)
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní škola, Komenského
60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem
ul. Nádražní č.or. 85 – 99, Nádražní č.or. 100-143, Okružní, Budovatelská,
Hájová č.or. 3, 5, 7, 9
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Základní škola, Kupkova
1020/1, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Kupkova, U Cukrovaru, U Splavu, Veslařská, Haškova
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Základní škola, Kupkova
1020/1, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Fibichova, J. Černého, Mahenova, Národních hrdinů, nám. T. G. Masaryka,
U Stadionu, Zámecké náměstí, Pod Zámkem, Kančí obora, Sladová, U tržiště,
17. listopadu, Fintajslova č.or. 1 -19 lichá, Fintajslova č.or. 2 - 14 sudá, Za
Bankou, Kuffnerovo nábřeží, Věznice Břeclav,
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: budova bývalého školského
úřadu, ul. 17. listopadu 2995/1A, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Růžičkova, Pyskatého, Čermákova, Fintajslova č.or. 21 - 51 lichá,
Fintajslova č.or. 16 - 52 sudá, nábř. Komenského, Fügnerova, Bří. Mrštíků,
U Nemocnice
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Obchodní akademie,
Smetanovo nábřeží 1224/17, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Národního odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo nábř.
č.or. 1 - 24, J. Palacha, Žerotínova, Jiráskova
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Mateřská škola,
Břetislavova 578/6, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Šilingrova, Denisova, K. Čapka, Fleischmannova, Smetanovo nábřeží č.or.
25 - 36, 38, Břetislavova, Sokolovská, Sady 28. října č.or. 9 - 19, Bratislavská,
K Pohansku, Mládežnická, Železniční, Lanžhotská, Březinova, Na Širokých

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: Základní škola, Slovácká
2853/40, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Husova, Libušina, Nová, B. Němcové, Sady 28. října č.or. 1 - 7, Riegrova,
Svatoplukova, Stromořadní, Slovácká č.or. 41 - 49, 50, 54, 56, 61, 73, 79, 81,
82, 83, Žižkova, nám. Svobody, Krátká, Na Zahradách, Hrnčířská, nám. P.
Bezruče, sídl. Dukelských hrdinů č.or. 25 - 29
ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Základní škola, Slovácká
2853/40 pro voliče s trvalým pobytem
ul. Slovácká č.or. 6 – 40, Na Hrůdách
ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Základní škola, Sovadinova
565/1 pro voliče s trvalým pobytem
sídl. Dukelských hrdinů č.or. 1 - 24, Slovácká č.or. 1, 1A, 2, 3, 4, 5,
Křížkovského
ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Domov seniorů, Na Pěšině
2842/13, pro voliče s trvalým pobytem
Domov seniorů, ul. Seniorů, Nemocnice Břeclav
ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Dům dětí a mládeže, Lidická
506/4, pro voliče s trvalým pobytem
ul. J. Opletala, Na Řádku, Chodská, Kosmákova, K. H. Máchy, Kpt. Jaroše,
Lidická č.or. 1 - 19 lichá, Lidická č.or. 2 - 22 sudá, Na Pěšině č.or. 1 - 11 lichá,
Na Pěšině č.or. 4 - 18 sudá, Sovadinova, Za Kasárnami, U Póny, Kobzíkova
ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Základní škola, Herbenova
2969/4, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Herbenova, Olbrachtova, Vančurova, Jaselská, U Jánského dvora, Hybešova,
Sušilova, Lidická č.or. 21 – 33 lichá, Lidická č.or. 24 - 40 sudá, Mendlova,
Družstevní,
ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Základní škola, Školní
1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem
ul. Mánesova, Pastevní, Na Pěšině č.or. 15 - 49 lichá, Na Pěšině č.or. 18A - 48
sudá, Skopalíkova, U Zbrodku, Lidická č.or. 35 - 89 lichá, Lidická č.or. 42 - 96
sudá, Vinohradní, Přibylova, J. Moláka, Lidická č.or. 91 - 149 lichá, Lidická
č.or. 100 - 150 sudá, Na Zvolenci, U Padělku, Přednádraží, U Sýpek
ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Základní škola, Školní
1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem
ul. Ostrov, nábř. A. Dvořáka, U Lesa, Říční, Zahradní, Rybářské uličky, gen.
Šimka, Školní, Hřbitovní, U Rybníka, Na Kopci, Letiště, Široký dvůr,
Bažantnice, Česká, Písníky
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: Mateřská škola Duhovka,
Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým
pobytem
ul. Na Valtické č.or. 55 - 100
ve volebním okrsku č. 21 je volební místnost: Základní škola, Na Valtické
641/31A, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Na Valtické č.or. 1 – 23, č.or. 9A, 101, Habrová seč
ve volebním okrsku č. 22 je volební místnost: Mateřská škola Duhovka,
Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým
pobytem
ul. Na Valtické č.or. 24 - 54

1. Voliči (v příp. referenda oprávněné osobě) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky). V případě místního referenda
je dále možno prokázat totožnost státním občanstvím státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (průkazem o povolení k pobytu nebo
platným cestovním pasem jiného členského státu Evropské unie).
2. Voličům v rámci krajských voleb budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
3. Oprávněné osoby v rámci místního referenda obdrží hlasovací lístek ve dnech hlasování přímo v hlasovací místnosti.
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební a hlasovací místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové a okrskové volební
komise.
Břeclav 15. září 2016

Ing. Pavel Dominik
starosta města

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Desatero místního referenda
1) O čem se bude hlasovat
v místním referendu?
V referendu budou občané
odpovídat na otázku: "Požadujete, aby orgány Města Břeclav
do doby kompletního zprovoznění obchvatu Břeclavi činily
veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby zabránily
výstavbě dalších velkoprodejen
a nákupních center v blízkosti
Třída 1. máje a ulice Národních
hrdinů (zvláště v areálu bývalého
podniku TRANZA, na tzv. Zámeckých loukách a v areálu bývalého cukrovaru)?"
2) Kdo má právo hlasovat
v místním referendu?
• státní občan ČR, který druhý
den referenda (tj. 8. 10. 2016)
dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den referenda v Břeclavi přihlášen k trvalému pobytu,
• státní občan členského státu EU,
pokud 8. 10. 2016 dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den referenda v Břeclavi přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu.
Tito občané musí být zapsaní
v dodatku stálého seznamu vo-

ličů, nebo o zápis to tohoto dodatku požádají nejpozději 5. 10.
2016 (tel.: 519 311 2214, e-mail:
jan.janovicek@breclav.eu).
3) Kdy se bude místní
referendum konat?
V pátek 7. října 2016 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 8. října
2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
4) Kde jsou hlasovací místnosti?
• Hlasovací místnosti jsou určeny podle trvalého bydliště. Seznam je v tomto vydání Radnice
a na internetových stránkách
www.breclav.eu
• Občané, kteří mají tzv. úřední adresu na MÚ Břeclav, spadají do volebního okrsku č. 8
(Základní škola Kupkova).
5) Kde získám hlasovací lístek?
Hlasovací lístky jsou k dispozici pouze v hlasovacích místnostech.
6) Jakým způsobem se hlasuje?
Oprávněná osoba označí křížkem na hlasovacím lístku v příslušném rámečku předtištěnou

odpověď „ANO“ nebo „NE“, vloží ho do úřední obálky a vhodí do
hlasovací schránky.
7) Lze hlasovat v jiném okrsku?
Oprávněné osobě, která chce
hlasovat v jiném hlasovacím
okrsku na území města, vydá
Městský úřad Břeclav na její žádost hlasovací průkaz pro místní
referendum.
8) Jak získat hlasovací průkaz?
Žádost lze podat:
a) písemně
• V listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem na
adresu: Městský úřad Břeclav,
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních
dokladů a matrik, nám. T. G.
Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
• V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
• V elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování (do 30. 9. 2016).

b) osobně
na Městském úřadě Břeclav, Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních
dokladů a matrik (budova C ve
dvoře), a to nejpozději do 5. 10.
2016 do 16.00.
9) Lze využít přenosnou
hlasovací schránku?
Oprávněná osoba může ze závažných, zejména zdravotních důvodů předem požádat MÚ Břeclav
(tel. 519 311 239, 519 311 289,
e-mail: posta@breclav.eu) a v den
hlasování příslušnou okrskovou
komisi, aby mohla hlasovat mimo
hlasovací místnost.
10) Kdy je výsledek referenda
platný?
Aby bylo referendum platné,
musí přijít 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda
bude pro město závazný, pokud
pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina oprávněných osob,
které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent ze
všech oprávněných voličů.
(jch, jan)

Pohledem iniciátorů referenda v Břeclavi
Proč chceme referendum?
Referendum je nástroj, kterým dosáhneme konkrétního
výsledku. Salonní debaty v zastupitelstvu řešení nepřinášejí. Jsme
přesvědčeni, že výstavbou dalšího obchodního areálu na průtahu
Břeclaví dojde k dalšímu zhoršení
dopravní situace. Zvolili jsme cestu občanského aktivismu, díky
němuž mohou rozhodnout přímo občané.

Co je potřeba, aby bylo
referendum platné a nákupní
centra se nestavěla?
Břeclav má zhruba 20 000 voličů. Aby bylo referendum platné, musí se jej účastnit alespoň
35 % voličů (to je zhruba 7 000)
a odpovědět ANO musí alespoň
polovina ze zúčastněných, ale minimálně 25 % všech voličů (to je
zhruba 5 000). Musí být tedy projeven vážný zájem občanů.

Proč jsme referendum vyvolali
Máme dost nepromyšlených
zásahů do chodu města, které
se zpětně ukázaly jako zásadní a jako větší zátěž než přínos.
To si např. u bývalé Tranzy nemůžeme dovolit. Referendum je
nástrojem, kterým občané mohou ovlivnit zásadní rozhodnutí,
která my na půdě zastupitelstva
ovlivnit nedokážeme.

Proč nechtít obchoďáky
Jejich základním principem je
intenzivní prodej zboží vysokému
počtu zákazníků, kteří převážně
přijíždí auty na krátkou dobu. Pro
dopravu to znamená vysokou intenzitu příjezdů a odjezdů. Důsledkem jsou zpomalení a fronty
na přilehlých komunikacích.
V současné situaci jsme u obou
areálů na úrovni, že do nich téměř
žádná doprava nesměřuje.
Nevěříme argumentu, že výstavba prodejen v rozsahu tisíců
metrů čtverečních prodejní plochy
nezhorší dopravu. Před několika
lety vzniklo OC Tesco. Dopravní
projekt, který vyhovoval na papíře, způsobil, že dnes máme kolony
i na Lidické a náprava bude velmi
drahá. Dopravně v pořádku bylo
i napojení komunikací při stavbě
obchodů Billa, Penny a Lidl. Vše
také vyhovovalo. A Břeclav dnes
stojí ve frontách.

Proč volit
Máte jedinečnou příležitost
poprvé rozhodnout svým hlasem o konkrétním problému. Ať
hlasování dopadne jakkoli, bude
záležet na vašem hlasu. Referendum má stejnou váhu jako volby.
Části občanů, kteří podpořili vyhlášení referenda, další obchodní
centrum ve městě vyhovuje. Svou
neúčastí ale dáte na vědomí pouze
nezájem. A pak nám zase nezbude
nic jiného než nadávat.

V čem je tedy základní
problém?
Největším zpomalovačem jsou
křižovatky (včetně kruhového objezdu u OC TESCO) - tedy výjezdy
a nájezdy na hlavní silnici. Kvůli
nim musí auta čekat na semaforech. Pokud auta jen projíždí po
hlavním tahu, je minimum úseků,
kde auta zastavují nebo zpomalují
a doprava je plynulejší a rychlejší.
Tranza má tedy ležet ladem?
Rozpracovaný nový územní
plán zde navrhuje obytnou smíšenou zónu – to znamená, že zde
bude možné stavět běžnou městskou zástavbu, např. sídla firem,
výstavbu s občanskou a obytnou
funkcí, podnikatelské aktivity
nezatěžující své okolí apod. Tedy
téměř vše vyjma nákupních center a výrobních zón.
Na jakou otázku v referendu
odpovídáme?
Požadujete, aby orgány města Břeclav do doby kompletního
zprovoznění obchvatu Břeclavi
činily veškeré kroky v samostatné
působnosti k tomu, aby zabránily
výstavbě dalších velkoprodejen
a nákupních center v blízkosti tř.
1.máje a ulice Národních hrdinů
(zvláště v areálu bývalého podniku TRANZA, na tzv. Zámeckých
loukách a v areálu bývalého cukrovaru) ?

Není otázka složitá?
Ano, je potřeba ji číst pozorněji. Formulace vychází ze zákona
a ze zkušeností z jiných referend.
Odpovědí ANO vyjádříte nejen,
že nechcete další nákupní centra,
ale také zadáte vedení města úkol,
jak má konat.
Jak hlasovat?
Pokud nechcete další obchodní centra napojená na I/55, hlasujte ANO, pokud je chcete nebo
vám nevadí, hlasujte NE.
Zjednodušeně:
ANO = nesouhlasím s tím,
aby v této části města vznikly
další velkoprodejny a nákupní
centra, a to až do doby, než bude
zcela dokončen obchvat města.
A vedení města je povinno udělat
vše pro to, aby zde nákupní centra nestála.
NE = další nákupní centra
v oněch lokalitách mi nevadí
a současný stav je vyhovující.
Jaké jsou náklady
na referendum?
Budou do tří set tisíc korun,
včetně volebních komisí a jejich
odměn.
Za přípravný výbor referenda
Za průjezdnou Břeclav: Bc. Jakub Matuška, Ing. Luboš Krátký,
Mgr. Petr Škoda
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Pohansko v obležení veteránů Řezník bral všechny poháry

I přes tropické teploty bylo v polovině prázdnin Pohansko v obležení návštěvníků, kteří se přišli pokochat krásou plechových veteránů na
dvou i čtyřech kolech. V rámci akce Adamovské jazerá se desítky naleštěných veteránů projely Břeclaví a zaparkovaly právě u zámečku Pohansko. „Za mlada jsme s kamarády k mnohým z těchto aut vzhlíželi,
ale finančně byly většinou nedostupné. Tenkrát se však často jednalo
o zánovní prémiové vozy. Dnes sice zestárly, ale právě pro jejich výjimečnost jsou opět ceněné, a ty ve skvělém stavu zase cenově nedostupné,“ pousmál se nad krásou a výjimečností vozů místostarosta Břeclavi
Svatopluk Pěček. 
(dav)

Letošní Klobáskobraní,
které již 12 let
pořádají břecl avští r ybář i ,
skončilo naprostým triumfem
lanžhotského
řezníka Miroslava Hakaly, který
získal všechny
tři poháry.
Letos se v laick é porotě sešli představitelé
břeclavské radnice. Třicítku vystavených voňavých vzorků pečlivě ochutnávali a hodnotili starosta Pavel Dominik, jeho zástupci Zdeněk Urban
a Svatopluk Pěček a tiskový mluvčí Jiří Holobrádek. Hodnocení bylo
anonymní, ale po součtu bodů se ukázalo, že Miroslav Hakala neměl
konkurenci a obsadil dokonce prvních sedm míst. Nejvíce porotcům
chutnala jeho plesňová klobása, druhé místo obsadila klobás Gaston
a třetí skončila plísňová klobása.
„Osobně bych ho zhodnotil jako jedno z nejúspěšnějších. Určitě ne,
co do počtu návštěvníků (těch bylo letos přes 250), ale po celou dobu
vládla příjemná atmosféra a lidé se dobře bavili,“ ohodnotil vydařenou
akci předseda rybářů David Starnovský. 
(red)

Komentované prohlídky židovského areálu
Stalo se již tradicí, že v rámci
Dnů evropského dědictví (EHD),
kdy se veřejnosti otevírají památky
a objekty, které jsou jinak po celý
rok z různých důvodů uzavřeny,
se návštěvníkům zpřístupňuje
i břeclavská židovská obřadní síň.
Komentované prohlídky areálu
židovského hřbitova se uskuteční v neděli 18. září a návštěvníci
budou mít možná naposledy možnost si prohlédnout současný stav
památkově chráněného objektu.
Novogotická síň z roku 1892, dílo
významného vídeňského architekta Franze von Neumanna, a po-

stavená z výrobků bývalé knížecí
poštorenské „keramičky“ by se
konečně mohla dočkat náročného restaurování a celkové opravy.
Město Břeclav opět zpracovává
žádost o dotace, tentokráte z přeshraniční spolupráce ČR a SR.
Cílem EHD je hledání cest ke
kořenům evropské i světové civilizace. Proto jsou v jejich rámci pořádány též nejrůznější doprovodné
akce – přednášky, koncerty a projekt se postupně stal významnou
celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.
I v Břeclavi je připraven odpolední

program pro různé věkové skupiny. Kromě komentovaných prohlídek to bude např. výstava dětských
výtvarných prací, které vznikaly
v rámci příměstských táborů SVČ
Duhovka zaměřených na historii
a výtvarné aktivity. Do projektu
se zapojil i Svaz tělesně postižených, místní organizace Břeclav
se svým fotografickým výstupem
ze židovského hřbitova a budou
připraveny i výtvarné dílny s hebrejskou tematikou pro malé i velké
návštěvníky. Vynikající akustiku
památkově chráněného objektu
připomene hudební vystoupení

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

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

Malého komorního tria ve složení
Petr Oslzlý (klarinet), Petra Roučková (viola) a Markéta Melkusová
(klavír) v 15 a 16 hod.
Opětovnou součástí prohlídky
bude také seznámení se se zajímavými pohřebními způsoby a rituály židovského náboženství a výklad
symboliky židovských náhrobků.
Po dlouhých desetiletích se navíc
v plné kráse návštěvníkům představí zrestaurovaná neorenesanční
hrobka Ignaze Kuffnera. Zahájení
akce je ve 14.30 hod. a areál bude
zpřístupněný do 18 hod.
PhDr. Alena Káňová

Chasa z Charvátské Nové Vsi zve na

Krojované hody

2. a 3. 10. 2016, od 15:30 h
Hraje DH Zlaťulka

Přijďte na přednášku o rozvoji železnice
Severní dráha císaře Ferdinanda směřovala od Jadranu na sever Evropy. Na této trati byla první
významná železniční křižovatka v Břeclavi a další vznikla v Přerově, odkud se dále větvila. V tom
lze najít podobnost mezi Břeclaví s Přerovem. V okolí obou měst se v minulosti nalézaly významné lokality lovců mamutů i významné osady. V obou městech jsou zámky, jejichž majiteli byl rod
Žerotínů. Připojení obou měst k železnici vedlo k mohutnému rozvoji průmyslu, včetně chemického odvětví. Brzy budou prostor nádraží obou města zdobit cyklověže.
1. září tohoto roku slavíme 175. výročí zahájení provozu železnice Břeclav – Přerov. Při této příležitosti Městské muzeum a galerie v Břeclavi a Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko pořádají
přednášku Mgr. Sehnálka z přerovského Muzea J. A. Komenského o rozvoji přerovské železnice.
Přednáška se bude konat v předsálí Dělnického domu v úterý 20. září v 18 hodin. K tomuto výročí budou pořádat železniční modeláři rovněž v Dělnickém domě výstavu, která potrvá od 24. září
do 2. října 2016.
(jz)

Do zubní ordinace
v Břeclavi
přijmu zdravotní
sestru, asistentku.
V případě zájmu pište na
zden13@seznam.cz
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RADNICE / 9

Rajčata k synagoze přilákala tisíce lidí

Fulghum okouzlil Břeclavany

Od rána se přes uličku u synagogy proplétaly tisíce návštěvníků, kteří si druhou srpnovou sobotu nenechali ujít už třetí ročník Slavností
rajčat. Ty dopoledne zahájil duchovní otec akce Petr Vlasák společně
s břeclavským místostarostou Jaroslavem Válkou. Až do večera tak měli
lidé možnost ochutnat speciality z rajčat nebo si mnohé pochutiny odnést sebou domů. Akci zpestřila hudební vystoupení, příchozí pobavili
také žongléři. V Břeclavi dnes už tradiční akce každoročně přiláká více
lidí. Letos jich přišlo podle odhadu pořadatelů kolem tří tisíc. Zvyšující se obliba akce zavazuje pořadatele a tak se příští rok můžete těšit
na šťavnaté novinky.
(dav)

Břeclav nabídla
léto plné kultury
Nestává se často, že by do Břeclavi zavítal světově proslulý umělec, a tak nebylo divu, že v červenci
se dvě stovky Břeclavanů vypravily do kina Koruna na setkání
s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem, které připravila
Městská knihovna Břeclav.
Kromě setkání s autorem, který představil svou novou povídkovou knihu Poprask v sýrové uličce,
na ně čekalo také scénické čtení
z Fulghumovy knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka, další díl projektu Lukáše Hejlíka LiStOVáNí.
Po úvodním pozdravení a přivítání koláčky a vínem si Robert
Fulghum vyfotil břeclavské publikum: „Vím, že jste se asi přišli podívat na mě, ale chci, abyste věděli,
že jsem se přišel podívat i já na vás.

Spisovatel tráví spoustu času sám
a říká si: kdo tohle asi bude číst?
Ale i čtenáři tráví spoustu času
sami a říkají si: Kdo je ten chlap,
který to napsal? Teď už víte, že
jsem skutečný a já mám zase váš
obrázek.“
Obrázky v mobilu či fotoaparátu si odnesli i mnozí návštěvníci, Robert Fulghum se s nimi po
představení ochotně fotil a navzdory tropickému horku v kině
se dlouho a trpělivě podepisoval
do svých knih. „Podepíšu vám
cokoliv,“ vyzval před autogramiádou Břeclavany. „Doteď jsme měli
v české republice 45 představení
a kromě knih už jsem podepsal na
dva krky, tři těhotná bříška a jeden
zadek,“ dodal s úsměvem.
(juh)

Báječné kulturní léto, Hudební středy U Kapra, nebo třeba Filmový
maraton. Také letos nabídla letní Břeclav hned několik pravidelných kulturních akcí. A výběr to byl skutečně pestrý. Zatímco Kapr nabídl pod
zámkem blues, bigbít, jazz nebo folk, Báječné kulturní léto u kina lákalo pod hlavičkou města Břeclavi a MMG Břeclav na rock, country nebo
swing. Filmový maraton pod taktovkou Cyklosféry přilákal množství návštěvníků na vskutku netradiční filmové zážitky. Na snímku hraje před
narvanou letní zahrádkou U Kapra Pavel Dobeš.
(red)

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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XXV.
• 18. 9 . - neděle
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BŘECLAVSKÉ
SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI

Kino Koruna

Pohádky do kapsy – Divadlo Semtamfór

PRO DĚTI

• 24. 9. - sobota
Areál pod zámkem
9:00
10:00
11:30

Čiperkové – pro děti od 0 let
Zdeněk a Týna z Hýbánek – program z ČT Déčka
Kašpárek v rohlíku revilvál
- zábavný koncert dětského sboru z Kyjova,
bláznivá hudební show
Doprovodný program zajišťuje
MC Lvíček Dyjáček

• 25. 9. - neděle
Centrum města
14:00

Hodový průvod

Zámecké náměstí

15:30 Přehlídka dětských folklorních souborů
• Břeclavánek malý, velký (Břeclav)
• Charvatčánek (Charvátská Nová Ves)
• Koňárek (Poštorná)
• Hviezdička (Hriňová, Slovensko)
• Jackové (Jablunkov)
• Koštunica (Srbsko)
Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého počasí
bude dětský program probíhat v Domě školství v Břeclavi.

Partneři

Lunapark
Kučera

Mediální partneři
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Břeclav: Město plné zvonů

SERIÁL KONCERTŮ
DECHOVÝCH HUDEB

2016/2017

9. říjen 2016, 17:00 hodin, 150 Kč

5. únor 2017, 17:00 hodin, 150 Kč

BOJANÉ

ZLAŤULKA

Slovácký krúžek St. Břeclav
KD Stará Břeclav
6. listopad 2016, 17:00 hodin, 150 Kč

VACENOVJÁCI
Slovácký krúžek Charvatčané
Sokolovna Charvátská Nová Ves

Slovácký krúžek Charvatčané
Sokolovna Charvátská Nová Ves
5. březen 2017, 17:00 hodin, 150 Kč

DRIETOMANKA
Ženský sbor Výběr z bobulí
Kino Koruna

4. prosinec 2016, 17:00 hodin, 200 Kč

9. duben 2017, 17:00 hodin, 150 Kč

Mužáci z Březí
Kino Koruna

Slovácký krúžek St. Břeclav
KD Stará Břeclav

15. leden 2017, 17:00 hodin, 140 Kč

7. květen 2017, 17:00 hodin, 150 Kč

MORAVANKA

LANŽHOTČANKA
Slovácký krúžek Poštorná – Koňaré
KD Poštorná

KAMENÍKOVI MUZIKANTI

STŘÍBRŇANKA
Slovácký krúžek Poštorná – Koňaré
KD Poštorná

Cena permanentky 900 Kč na 8 koncertů
(cena vstupného na jednotlivé koncerty celkem 1240 Kč)
Prodej vstupenek na TIC Břeclav od 1. 8. 2016

Je prvního září. Děti jdou
v hloučcích do školy. Dnes ještě
s úsměvem, protože o nic nejde.
Všichni jsou plni dojmů z prázdnin. Usměvaví a chichotaví. Prvňáčci tak drobet zamlklí, zatím
co ti oprsklejší za rohem mazácky pokuřují. V září prostě
všechno září. V ulicích je slyšet
samé ahoj, čau a dobrý den, tu
a tam i pozdrav pánbů. Naštěstí žádné allah akbar, což je dobré. Mí psi dobrácky poštěkávají,
kočka melodicky přede. Je spokojená, protože se jí podařilo sežrat v ateliéru moji rozjezenou
tatranku.
No nic. Po obědě jsem osedlal svoje staré dobré růžové kolo.
Vyrazil jsem na pravidelnou projížďku městem. Vydal jsem se na
malou pouť za břeclavskými kostelními zvony. Tak ten nejbližší mi visí hned za nosem. Patří
bílému kostelu. Při letošní Noci
kostelů jsem vyšplhal až do zvonice. Jeho dva sousedé už nezvoní, padli pravděpodobně v roce
1916 na oltář první světové války.
Kostel svatého Cyrila a Metoděje má jenom zvoničku. Poštorenský farní kostel Navštívení panny
Marie také doplatil na válku. Původní čtyři zvony byly odevzdá-

ny na válečné účely v letech 1917
a 1942. Nové zvony byly postupně dodávány v letech 1949, 1956
a1957. Břeclavský kostel svatého
Václava, který dnes stojí na místě původního barokního, byl vysvěcen v roce 1995. Mezi svými
věžemi má osazeny tři zvony. Ten
největší z nich, Santa Maria Basanela, je darem věřících z městečka Soave, ležícím v severní Itálii.
Zvon, pojmenovaný sv. Josef, darovali kostelu břeclavští farníci.
A ten třetí, nesoucí jméno patrona kostela svatého Václava, nám
darovali manželé Dohnalovi zpoza velké louže.
My katolíci máme zvony v oblibě, ale co naši protestanští přátelé? Ano, jsou bezzvoní. Ani
stavitelé židovské synagogy nepočítali s tím, že je potřeba zvonit
klekání. Zato Charvatčané měli
na Hlavní ulici svou zvonici. Ta
bohužel padla za oběť při úpravě
silnice v osmdesátých letech. Její
zvon je součástí sbírek našeho
městského muzea. A málem bych
zapomněl na kapličky. Ta naproti
muzea o svůj malý zvonek kdysi
přišla. Naštěstí ve Staré Břeclavi
mají možnost vyzvánět Ave. Zazvonil zvonec a fejetonu je konec.
Karel Křivánek

prevencevmobilu.cz

Občas přijdu na poslední chvíli,
ale prevence v mobilu mi chodí včas!
Přejděte do 30. 9. 2016 k ČPZP a budeme
vám zasílat SMS k preventivním prohlídkám
ZDARMA.

✆ 810 800 000

 www.cpzp.cz

kód pojišťovny
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Moravský slavík začal vystupovat rok po válce
Přes půl milionu prodaných
nosičů CD, MC, DVD. Tisíce natočených písní a už sedmdesát
let na scéně. Představovat břeclavského folkloristu Jožku Černého opravdu není třeba. Zná
jej totiž skutečně každý. A to nejen v Břeclavi, ale také v Česku
a mnohdy i za hranicemi.
Asi nejslavnější žijící Břeclavan v těchto dnech slaví neuvěřitelných 70 let své pěvecké kariéry.
Přitom je jen o čtyři roky starší.
A ve čtyřech letech také vystoupil
veřejně vůbec poprvé. A protože
nebyl žádný troškař, zazpíval ve
čtyřech letech třeba i prezidentovi Edvardu Benešovi. „Za kariéru děkuji své sestře. Byla o 12 let
starší a vymodlila si mě jako další
dítě. Často mě hlídala, a protože
byla výbornou folklorní zpěvačkou, v oblasti folkloru jsem se
motal odmalička. Byl jsem neposedné dítě a sestra s oblibou
říkala, že její brácha je strašná
sviňa,“ vybavuje si moravský slavík se smíchem zážitky z dětství.
„Sestra mi bez přehánění umetla velkou cestu, přivedla mě ke
zpěvu, díky ní jsem už jako malý
poznal atmosféru folkloru dospívající mládeže, to mi dalo mnoho,“ pokračuje.
Než si však Jožka Černý uvědomil, že mu zpěv opravdu jde,
uplynulo ještě několik let. „Asi
až v šesté třídě jsem pochopil,
že ze zpěvu plynou i určité výhody. Do té doby to pro mě byla
jen nutnost, povinnost a utrpení. Prakticky mě to vždy vytáhlo
od dětských her, tak jsem často jako malý zpíval zuřivě a naštvaně. Zlom nastal právě asi ve
věku kolem deseti, dvanácti let.
Na soutěžích ve zpěvu mě neměli rádi, když se někde objevil
Černý, ostatní zpěváci věděli, že
se budou prát maximálně o druhé
místo,“ směje se mistr, který toužil být automechanikem. „Auta,
motorky, motory, to mě přitahovalo odjakživa. Dodnes jsou
auta mojí zálibou,“ což potvrzuje
zrenovovaný veterán na zahradě.
Jeden z nejslavnějších českých folkloristů si prošel vojnou i civilní prací. Málokdo ví,
že na vojně troubil večerky a hrál

Na čtyřletého Jožku Černého na pódiu dohlíží sestra Květa (snímek vlevo) a podoba Jožky Černého dnes
-po 70 letech úspěšné kariéry.
na kornet. Po vojně se živil třeba jako mechanik šicích strojů
v Gumotexu a umělecký kovář.
„Vyráběl jsem například části brány u mikulovského zámku nebo barokní nábytek, který
dodnes slouží v kavárnách,“ překvapil zpěvák. Skloubit rodinu,
práci a zpěv nebylo jednoduché.
Na konci sedmdesátých let proto Jožka Černý začal zpívat na
plný úvazek.
Bez přehánění lze říci, že se
zpěvem objel celý svět. „V Americe jsme třeba během tříměsíčního turné najeli autobusem přes
40 tisíc kilometrů. Nejhorší byly
návraty domů. Z krásné, svobodné, barevné Ameriky jsem
se vracel do šedého, zamračeného Československa. Ty kontrasty
byly opravdu obrovské,“ vypráví. Emigrovat jej ale nikdy nenapadlo. „Příležitostí bylo více, ale
měl jsem tady rodinu, a kdybych
emigroval, rodina by měla obrovské problémy,“ vzpomíná s tím,
že jednou mu útěk z totalitního

Senior klub Poštorná zve na

Přátelské setkání s písničkou
Sobota 24. 9. v 15 hodin v KD Poštorná
V programu vystoupí:
Pěvecký sbor Malženičan (Slovensko), ženský soubor
Slováckého krúžku Charvatčané a Slováckého krúžku
Poštorná, dále pěvecký sbor Věra Senior klubu Poštorná

režimu nabídl přímo nadporučík, který měl na starosti ostrahu hranice.
Prostor v břeclavském zpravodaji je omezený, ale pestrý život
moravského slavíka Jožky Černého by vydal na knihu. Zajímavými příběhy se jeho vyprávění jen
hemží. „Nad knihou, která by
celý můj život podrobně mapovala, už také nějaký čas přemýšlím,“ dodal mistr, jehož písně Za
tú horú, za vysokú nebo Když
sem šel z Hradišťa už se během
let staly legendárními.

A žijící legendou je i Jožka Černý, který si pro břeclavské publikum připravil galakoncert 70 let
na pódiu. Ten se pod záštitou starosty města Pavla Dominika a s finanční podporou města Břeclavi
koná 16. 9. v 19 hodin v břeclavském KD Delta. Právě starosta
Břeclavi přitom Jožku Černého
oslovil s tím, aby pro Břeclavany
k tomuto jedinečnému okamžiku
koncert uspořádal. Vstupenky jsou
k dostání v předprodeji na Lichtenštejnském domě (TIC Břeclav).
(dav, foto archiv J. Černého)

Galakoncert 70 let na podiu
Jožka Černý a hosté
Orchestr Václava Hybše, CM Gracia
KD Delta, 16. 9. v 19 hodin
Vstupné 350 Kč
Předprodej na TIC Břeclav
tic@ticbreclav.cz , tel. 519 326 900

Přijďte do areálu Na vodě na

Herní odpoledne pro děti
1.10. v 15 hodin
Buřtík z.s. zve všechny děti a rodiče
na odpoledne plné her a soutěží
Více info na 777 051 506, info@burtik.net
V příp. nepříznivého počasí se akce ruší
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Břeclavská knihovna připravuje na září 2016
Rádi vás po prázdninové přestávce přivítáme v částečně rekonstruovaných prostorách hlavní
budovy břeclavské knihovny.
Trochu bílého, trochu červeného
V prostorách naší knihovnické Galerie na schodech si budete moci prohlédnout od 8. září do
7. října výběr z výtvarného díla
Karla Křivánka. Vernisáž výstavy nazvané Trochu bílého, trochu červeného se koná ve čtvrtek
8. září v 17 hodin.
Barevná poezie vesmíru
Podzimní cyklus populárně vědeckých besed Cesta nejen ke hvězdám začne tentokrát
tématem nazvaným Barevná
poezie vesmíru. RNDr. Tomáš
Gráf pohovoří o planetárních
mlhovinách, hvězdách skrytých
v pestrých plynných závojích.
Přednáška krátce shrne historický přehled výzkumu planetárních mlhovin, představí evoluční
souvislost těchto objektů s vývojem samostatných hvězd. Beseda se uskuteční v pátek 16.
září v 18 hodin v malém sále
knihovny.
Burza vyřazených knih
a časopisů
Knihami za velmi příznivé
ceny můžete obohatit své rodin-

né knihovničky prostřednictvím
Burzy vyřazených knih a časopisů, která bude probíhat od úterý
20. září do úterý 27. září ve všední dny od 9 do 18 hodin v průjezdu knihovny. V úterý 20. září
začne výprodej až ve 12 hodin.
Živý folklor – diskusní stůl
Všechny zájemce srdečně zveme na další pokračování konference Živý folklor. Diskuse se
uskuteční v pátek 23. září od
9 hodin ve velkém sále Městské
knihovny v Břeclavi na ulici Národních hrdinů 9 za účasti partnerů Jihomoravská komunitní
nadace a Malovaný kraj.
Jakou roli sehrává folk lor
v našem regionu? Skrývá potenciál pro naši budoucí prosperitu? Jakým způsobem ho máme
podporovat z veřejných zdrojů?
A jakým způsobem ho předávat
dál, aby nezanikl? Jaká jsou riziky v podpoře folkloru?
Zúčastnit se konference mohou všichni zájemci a milovníci folkloru. Svoji účast prosím
potvrďte do 20. září na adrese zlata@jmkn.cz nebo telefonu
777 112 437.
Univerzita třetího věku
o lidském zdraví
Dalším semestrem pokračuje v břeclavské knihovně Virtuální univerzita třetího věku

(VU3V). Úvodní přednáška tohoto semestru proběhne v úterý
27. září v 15 hodin v malém sále
knihovny, registrace studentů
začíná o hodinu dříve – od 14
hodin, přihlásit je ale možné se
i kdykoliv během září ve studovně knihovny.
Pro podzimní semestr si studenti vybrali téma Lidské zdraví.
Výukový garantem tohoto semestru je MUDr. Emerich Majer. Šestidílný cyklus přednášek je
věnován výkladu základních pojmů v lékařství, nervové soustavě
a jejím chorobám, nemocem stáří
a dalším nejzávažnějším chorobám postihujícím člověka.
Ke studiu se stále mohou přihlásit i zájemci, kteří zatím se
studiem Virtuální univerzity
třetího věku váhali. Podmínky
studia totiž umožňují se ke studiu kdykoliv připojit, případně
některý semestr studia vynechat. Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby
se statutem důchodce, invalidní
důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní).
Další informace lze získat na
stránkách u Mgr. Jaroslava Čecha, který celé studium Univerzity třetího věku v břeclavské
knihovně organizačně zajišťuje
– tel. č. 725 107 305 nebo e-mail
cech@knihovna-bv.cz.
Mýty a legendy mého kraje
Městská knihovna v Břeclavi
společně s Moravskou zemskou

Letní výstava A. Vojtka Tam
u moře v Galerii 99 skončila.
Obrazy z Chorvatska, Německa,
Řecka a Bulharska obdivovali
lidé, kteří v těchto zemích pobývali, ale také ti, kteří se k moři
chystali. Výstavu doplnily exotické mušle a kameny, kamínky
od mnoha moří.
Připravujeme novou výstavu
Jiřího Keperta z Břeclavi, který
představí své obrazy s motivy
okolo Břeclavi. Vernisáž se koná
ve čtvrtek 15. září v 17 hodin.
Jiří Kepert proměnil „koníčka“
– kreslení a malování v poctivou

výtvarnou činnost. Jeho tvorba
může připomínat techniku starých mistrů, ale on je jiný a nový.
Zejména v tom, že je „břeclavský“. S láskou pobývá v krajině,
kde obraz začíná, doma ve svém
„ateliéru“ jej potom dokončuje.
Je obdivuhodné, co tento člověk
dokázal za posledních několik let.
Břeclavsko má celou řadu výborných výtvarníků. Ale každý nově
rodící se umělec přispívá ke kultuře města.
Výstava potrvá do 27. října
2016. Přijďte.
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 do 17 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.

knihovnou v Brně připravila
projekt s cílem podpořit u dětí
budování vztahu s místem, kde
žijí. Ve všech knihovnách Jihomoravského kraje je od začátku
září vyhlášena literární soutěž
pro děti a mládež na téma Mýty
a legendy mého kraje. Povídky, pohádky, eseje či básničky
na motivy legend a pověstí skutečných či vymyšlených v maximálním rozsahu pěti stran
budou moci děti odevzdávat do
30. října 2016. Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích 6-9 let a 10-18 let. Pravidla
soutěže a další informace získáte na stránkách k nihovny
w w w. k n i h o v n a - b v. c z p ř í padně na stránkách projektu
jiznimoravacte.mzk.cz.
FFFEST - Putinovy hry
Po letní přestávce startuje
i knihovnický filmový festival
nekomerčních snímků Free Film
Fest. V úterý 4. října od 18 hodin budete moci zhlédnout dokument Putinovy hry z roku
2013, v němž se režisér Alexander Genteleva vrací k zimním
olympijským hrám v Soči 2014.
Snímek popisuje všudypřítomnou korupci, v y vlast ňová ní
soukromých majetků, násilné
vystěhovávání obyvatel, nevratné dopady na životní prostředí.
V investigativním dokumentu
vystupují na povrch ty největší
bolesti současného Ruska.
(jč)

Století filmového plakátu
Městské muzeu m a ga lerie Břeclav, p. o. srdečně zve na
výstavu filmových plakátů ze
sbírek filmového nadšence Vítězslava Tichého, kterému se podařilo za 40 let své sběratelské
činnosti vytvořit archiv čítající
přes 11 000 filmových záznamů.
Rozsáhlá sbírka pana Tichého
zahrnuje také literaturu k fil-

mové tématice, výstřižky z novin
a časopisů, fotosky, reklamní letáky, fotografie filmových hvězd
či více než 2000 filmových plakátů. Část z jeho rozsáhlé sbírky
plakátů je možné zhlédnout od
začátku září až do 20. listopadu
2016 v prostorách břeclavské synagogy na výstavě Století filmového plakátu. 
(jš)

Kov vetkaný do dřeva
Městské muzeum a galerie
Břeclav připravuje pro návštěvníky výstavu Františka Vargy Kov
vetkaný do dřeva. Náměty pro
svou tvorbu čerpá autor především
z přírody. Další inspirací jsou pro
něj ženy, jaro a také tvary dřeva.
Všechna tato témata se v jeho dílech odráží. „Každé dřevo má svou
povahu, musíš se snažit jí porozumět a spoutat do krásného díla“. To
je motto, kterým se sochař, řezbář

a kovotepec řídí. František Varga
kromě Břeclavi vystavoval ve Vyškově, Bzenci v Senátu ČR, ale také
v zahraničí. V muzeu „Pod vodárnou“ představí autor průřez svým
celoživotním dílem.
Výstava Františka Vargy v břeclavském muzeu obohatí program
Břeclavských svatováclavských
slavností. Vernisáž se uskuteční
22. 9. 2016 v 17 hod., výstava potrvá do 23. 10. 2016.
(sv)
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záříí 2016
Středa 31.8. a čtvrtek 1.9. ve 20:00

Neděle 25.9. v 10:00

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

Modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem.
Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem.
Animovaný, USA, 2016, DABING, přístup., 90 min., 100,- Kč

DVOJNÍCI

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 2.9. a sobota 3.9. ve 20:00

TAXI 121

Snímek je českým thrillerem, inspirovaným skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah připravilm
o život tři pražské taxikáře. Režie: Dan Pánek. Hrají: Filip Tomsa, Roman Vojtek, Lenka Zahradnická.
Drama/thriller, Česko, 2016, od 12 let, 90 min., 120,- Kč

Úterý 6.9. ve 20:00

CASABLANCA

Díky skvělé Curtizově režii a vynikajícím hereckým výkonům se Casablanca zaslouženě stala kultovkou,
která se po právu vrátí zpět do kin. Připomeňte si s námi genialitu tohoto filmu z roku 1942 na velkém
plátně. Režie: MIchael Curtiz. Hrají: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid
Drama/válečný/ romantický, USA, 1942, titulky, 102 min., 100,- Kč

Středa 7.9. a čtvrtek 8.9. ve 20:00

SMRT VE TMĚ

Tři mladí zloději se vloupají do domu bohatého slepce s vidinou dokonalé loupeže a velkého zisku.
Vše se děje ale jinak... Režie: Fede Alvarez. Hrají: Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto
Horor, USA, 2016, titulky, od 15 let, 88 min., 120,- Kč

mimořádné sváteční promítáni

HLEDÁ SE DORY

Pátek 23.9. a sobota 24.9. v 17:00 a ve 20:00

PRÁZDNINY V PROVENCE

Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek se vrací s letní atmosférou a s francouzskou vůní. Režisér Vladimír Michálek je obsadil do rolí tří členů hudební skupiny,
Komedie ČR, FR, 2016, od 12 let, dabing, 95 min., 110 Kč

Úterý 27.9. ve 20:00

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE

Autoři filmu strávili více jak dva roky na cestách s Ozzy Osbournem. Skoro všichni přežili... Unikátní
celovečerní portrét rockové legendy Ozzy Osbourna. Režie: Mike Fleiss,
Dokument, hudební, VB, 2011, od 15 let, 96 min., 100,- Kč

Středa 28.9. ve 20:00 a čtvrtek 29.9. v 17:00 a ve 20:00

SEDM STATEČNÝCH

Režie: Antonie Fuqua, Hrají: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke
Akční western, USA, 2016, 120,-Kč

Pátek 30.9. a sobota 1.10. v 17:00, neděle 2.10. v 15:00

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL

Animovaný, dobrodružný, komedie USA, 2015, přístupný, 84 min., 110,- Kč

Pátek 30.9. ve 20:00, sobota 1.10. ve 20:00 ve 3D

DEEPWATER HORIZONT: MOŘE V PLAMENECH

Události na vrtné plošině, která se potopila explozí způsobila největší ropné zamoření v historii.
Režie: Peter Berg, hrají: Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kurt Russel, John Malkovich

Čtvrtek 8.9. v 17:00 a pátek 9.9. ve 20:00, sobota 10.9. v 17:00 a ve 20:00

Drama, USA, 2016, od 15 let, 107 min., 130,-/110,-Kč

Studentka čtvrtého ročníku střední školy zcela propadla online hře vadí – nevadí, ve které anonymní
společenství „pozorovatelů" začíná manipulovat každý její tah. Režie: Henry Joost, Ariel Schulman
Hrají: Emma Roberts, Dave Franco, Marko Caka.
Dobrodružný/ Krimi/ Mysteriózní / Sci-Fi, USA, 2016, titulky, od 12 let, 96 min., 120,-Kč

CHRONIC

NERVE: HRA O ŽIVOT

Pátek 9.9. v 17:00 a neděle 11.9. v 15:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v této animované pohádce.
Animovaný, USA, 2016, přístupný, DABING, 90 min., 120,- Kč

Úterý 13.9. ve 20:00

JULIETA

Julieta žije sama se svou dcerou Antíou.Po smrti Julietina manžela, prožívají nejhorší období. Julieta se
uzavře do sebe a jejich tichá bolest je postupem času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou
matku bez jediného slova vysvětlení. Režie: Pedro Almodóvar. Hrají: Adriana Uqarte, Michelle Lenner
Drama Španělsko, 2016, titulky, přístupný, 99 min, 110,- Kč

Středa 14.9. ve 20:00 a čtvrtek 15.9. ve 20:00

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polodrahokamů stala vášní,
ale i způsobem obživy.. Režie: D. Wlodarczi. Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková
Drama, Česko, 2016, od 12 let, 90 min., 110,- Kč

Čtvrtek 15.9. v 17:00, pátek 16.9. v 17:00 ve 3D a sobota 17.9. v 17:00

MŮJ KAMARÁD DRAK

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham, děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který
žije hluboko v lesích. Pro jeho dceru Grace, správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy jen
divokými historkami… Režie: David Lowery. Hrají: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Robert Redford
Dobrodružný, USA, 2016, DABING, přístupný, 103 min., 120,-/100,-Kč, 140,-/120,- Kč

Pátek 16.9. a sobota 17.9. ve 20:00

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON

V roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece Hudson", když kapitán „Sully" Sullenberger nouzově
přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na
palubě letadla. Režie: Clint Eastwood. Hrají: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney
Drama/životopisný, USA, 2016, titulky, 110,- Kč

Úterý 20.9. ve 20:00

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS

Příběh kapely, která změnila svět - THE BEATLES. Tento jediněčný filmový projekt autenticky zachycuje
období jejich koncertních let 1962-1966. Film Rona Howarda (Da Vinciho kód, Rivalové, Inferno)
Hrají: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr
Dokumentární, VB,USA, 2016, přístupný, titulky, 110,- Kč

Středa 21.9. ve 20:00 a čtvrtek 22.9. v 17:00 a ve 20:00

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Utrpení největší smolařky dosud neskončilo. BJ je stále bez chlapa a tím hlavním malérem bude tentokrát
neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto
netuší, s kým počala. Režie: S. Maguire, hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey
Romantická komedie VB, Fr., USA titulky, od 15 let, 123 min., 120 Kč

Úterý 4.10. ve 20:00
Pro Davida (Tim Roth) není smrt ničím děsivým a tabuizovaným. Pracuje jako paliativní ošetřovatel těch,
kteří na ni čekají – často jako na vysvobození z nesmírného utrpení. Usnadňuje umírajícím poslední dny.

Drama Mexiko, Francie, 2015, titulky, 92 min.,90,- Kč

Středa 5.10. a čtvrtek 6.10. ve 20:00

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ

Arthur Bishop myslel, že nechal svou vražednou minulost daleko za sebou, unesl jeho nepřítel jeho životní
lásku. Nyní je nucen cestovat po celém světě, aby spáchal tři naprosto nemožné atentáty...
Akční krimi thriller USA 2016, Od 15 let, titulky, 98 min.,110,- Kč

Čtvrtek 6.10. v 17:00 a pátek 7.10. v 17:00 ve 3D

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ

Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost
i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti,
ale i jejich strašlivé nepřátele... režie: Tim Burton
Fantasy USA 2016, dabing, přístupný, 120,- Kč

Pátek 7.10. ve 20:00 a sobota 8.10. v 17:00 a ve 20:00

DÍVKA VE VLAKU

Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí kolem jejího
starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou Annou. Jednoho dne se stane svědkem
něčeho, co změní vše... Režie Tate Taylor, hrají: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Halea Bannett..

Mysteriózní thriller USA, 2016, od 15 let, 120,- Kč

NEDĚLE 18.9. - 16:00

POHÁDKY DO KAPSY

DIVADLO SEMTAMFOR Slavičín

divadlo pro děti
vstupné: 80,-Kč

ÚTERÝ 18.10. - 19:30

RADÚZA s kapelou

Zpěvačka, multiinstrumentalistka, autorka... zážitek pro uši i duši...

vstupné: předprodej: 260,- Kč, na místě 300,-Kč

SOBOTA 12.11. - 19:30

DIVADLO RŮZNÝCH JMEN - Praha

STVOŘENÍ SVĚTA - bez cenzury

divadelní hra od režiséra SNOWBORĎAKŮ - Karla Janáka
hrají: Vladimír KRATINA, Rudolf HRUŠINSKÝ ml., Valerie ZAVADSKÁ,
Romana GORŠČÍKOVÁ, Milan ENČEV
vstupné: předprodej: 350,-Kč, na místě: 400,-Kč

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

,

PŘEDPRODEJ A REZERVACE: ÚT-PÁ: 10:00 – 20:00 SO: 15:00 – 20:00

Kino Koruna je provozováno za finanční podpory Města Břeclav
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Nový hudební cyklus myslí na milovníky dechovek
kapel. Ty zahrají k tanci i poslechu
ve všech městských částech, a to od
října až do května.
O úvodní koncert se postará
dechová hudba Bojané z Dolních
Bojanovic, která v neděli 9. října rozezní sál kulturního domu ve Staré Břeclavi. Vítězové soutěže Zlatá
křídlovka z roku 2002 představí
svůj nezaměnitelný zvuk, s nímž

Literární skvost z Břeclavi

kulturní dům v Poštorné, sokolovnu v Charvátské Nové Vsi nebo
kino Koruna v centru města. Kdo
by chtěl ušetřit na ceně vstupného,
může využít výhodné předplatné
na tyto koncerty. Permanentka na
osm koncertů vyjde na 900 korun
a spolu se vstupenkami je od srpna
k zakoupení na informačním centru v Lichtenštejnském domě. (tz)

Přijďte na Dny otevřených ateliérů
Dny otevřených ateliérů (24. 9. a 25. 9. od 10 do 17 hodin) jsou nabídkou pro všechny zájemce o výtvarné umění, zvláště pro ty, kteří
chtějí nahlédnout do tajů řemeslného zpracování výtvarného materiálu. V Jihomoravském kraji již po šesté otevřou malíři, sochaři,
graﬁci, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci či mozaikáři výtvarné dílny a ateliéry. V Břeclavi a okolí se letos zúčastní akce přes
25 ateliérů. Více informací o přesných lokacích ateliérů naleznete
na www.gvuhodonin.cz.

ku byl „nedostatek tiskárenského
papíru“. Obnoven byl – opět hlavně úsilím Fanoše Mikuleckého, ale
již coby časopis pro celé Slovácko
– v roce 1969 a od té doby už se
s ním čtenáři setkávají pravidelně. I nadále se věnuje především
národopisu, vlastivědě, zajímavým
osobnostem, ovšem také výtvarnému umění, památkám, literatuře,
archeologii, přírodě, novým knihám. Krátce všemu zajímavému
z Břeclavska i dalších částí jihovýchodní Moravy, kraje, kde lidé
nezapomínají a ani nechtějí zapomínat na své předky a své kořeny.
Také díky tomuto časopisu je dnes
Slovácko nejlépe popsanou, a tedy
veřejnosti nejvíce známou oblastí
ze všech českých a moravských regionů. A nikde jinde podobné, tak
dlouho vycházející populárně vědné periodikum neexistuje. (vu)

Otevřené ateliéry v Břeclavi
Baran Oldřich, keramika
Blažek Jaroslav, malba
Blažek Michal, socha
Křivánek Karel, malba
MMG – Lichtenštejnský dům, výstava
MMG – Muzeum pod vodárnou, sochařská výstava
MMG – Synagoga, graﬁcká výstava
Olejová Ludmila – Studio JINAK, textil
Skála Zdeněk, socha, malba
Vojtek Antonín, malba

ŠOKUJÍCÍ

KRACH !
CEN

Nebojme se tak nazvat Malovaný kraj, národopisný a vlastivědný dvouměsíčník Slovácka. Jeho
úplně první číslo vyšlo právě před
70 lety, v srpnu 1946, a pozoruhodné je, že po celou dobu mnohdy
nelehké existence periodika sídlila
redakce vždy v Břeclavi; dnes má
kancelář v někdejším domě školství v sousedství kulturního domu.
Časopis vznikl z iniciativy národopisných nadšenců vedených
Františkem Hřebačkou z Mikulčic, známějším jako Fanoš Mikulecký. A tento Podlužák tělem
i duší, autor řady dnes již zlidovělých písní, jako např. Vínečko
bílé, jej také od počátku v čele tzv.
redakčního kruhu řídil. Malovaný kraj vydávalo družstvo Slovácká edice, redakce a administrace
sídlila v Nerudově 5, tištěn byl
v proslulé břeclavské Chlandově
tiskárně, která mu ostatně usnadnila jeho počátky – první čísla byla
na dluh.
A proč vlastně redakce a distribuce časopisu byla právě v Břeclavi? Z praktických i emocionálních
důvodů. Jednak zde F. Mikulecký
spolu se svým kamarádem, redaktorem Josefem Blažkem, rovněž
příznivcem Malovaného kraje,
zároveň pracoval ve filiální redakci Slova národa, jednak si Břeclav
a její nejbližší okolí velmi oblíbil.
Tehdy se Malovaný kraj věnoval pouze Podluží, avšak už v roce
1950 přestal na dlouhou dobu vycházet, oficiálním důvodem záni-

opěvují rodný kraj. Stejně jako při
ostatních koncertech seriálu dechových hudeb doplní večer i folklorní
vystoupení, tentokrát slováckého
krúžku Stará Břeclav. Vstupné na
úvodní koncert bude 150 korun.
V nadcházejících večerních
koncertech lidem zahraje také
Moravanka, Lanžhotčanka či Stříbrňanka. Dechovky rozezní také

555 Kč

NAPROSTO VŠE MUSÍ PRYČ!!!

LIK OB
OD VID LEK
ÚŽ UJE Y
AS ME
NÝ
CH

Dechová hudba. Oblíbený hudební žánr zejména mezi staršími
obyvateli Břeclavi, který kromě
folklorních akcí ve městě není příliš slyšet. Zaměstnanci břeclavského muzea, kteří mají na starosti
kulturu, se tak rozhodli udělat milovníkům dechovky radost a připravili pro ně cyklus koncertů, na
němž se představí řada známých

Slevy až 88%!!! Ano, je to skutečně tak!!! Dámskou sukni ve větších
velikostech jsme slevnili z 639,- Kč na super 77,- Kč! Pánské obleky
můžete nyní nakoupit od úžasných 555,- Kč, pánské kalhoty
od 99,- Kč, pánské košile od 99,- Kč, ... Slevnili jsme pro Vás tisíce
kusů zboží. Všechny tyto nízké ceny jsou již uvedeny na jednotlivých
kusech zboží. S těmito super slevami končíme vyprodáním zásob!
Přijďte, určitě si vyberete z nabídky pánského i dámského zboží!!!

www.modaprostejov.cz

BŘECLAV, U Tržiště 24, č.p. 3164
u průchodu k Úřadu práce
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Triatlon nejlépe
zvládli veslaři

RADNICE / 17
KČT Slovan Břeclav
zve 24. 9. na 40. ročník pochodu

O ZLATÝ HROZEN JIŽNÍ MORAVY
Start od 7 do 9 hodin u „žluté školy“
Pěší trasy od 8 do 46 km, cyklotrasy od 44 do 95 km

Malou kopanou
ovládl Tatran

Triatlonový závod Alcaplast Man 2016, který je součástí projektu
Břeclavský boj, letos ovládli břeclavští veslaři. V konkurenci téměř osmdesáti mužů zvítězil veslař Aleš Suský (1:08:20) před Jurajem Tomšou
ze Slovenska (1:10:00) a Janem Kučerou (1:12:17). Soutěž štafet ovládlo
trio veslařů SVK Břeclav ve složení Roman Pafkovič, André Rédr a Petr
Rampula (1:11:40). Mezi sedmi ženami byla nejrychlejší Alena Drahošová (1:25:44), druhá skončila Tereza Procházková (1:26:54) a třetí
Markéta Dokoupilová (1:30:22). Na triatlonisty tradičně čekalo 800 m
plavání, 30 kilometrů na kole a na závěr pětikilometrový běh. (juh)

XVI. ročník turnaje v malé
kopané „ O pohár Olympie“,
který v červenci pořádalo sdružení Olympia Stará Břeclav, přinesl pro hráče věkové omezení:
startovat mohli hráči nad 40 let
+ 2 hráči nad 35 let.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a vítězem se stal Tatran
Poštorná, který ve
finále jasně vyhrál
nad WATOU Břeclav 3:0. Třetí místo ve
vyrovnaném utkání
získal SLOVAN Břeclav XXL po penaltovém rozstřelu nad
FK Hodonín. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen
Ivan Dvořák z Tat-

PRODEJ OLEJŮ
A MAZIV

,

ranu Poštorná, nejlepším brankářem Radek Rabušic z Tatranu
a střelcem Boris Čapka z Olympie se 6 brankami. Své fotbalové
umění divákům předvedli i hráči
přípravek MSK Břeclav. (pau)

TVORBA
VIDEOKLIPŮ

,

,

PRIDEJ SE K NAM!
Chceš přijmout skutečnou
výzvu a stát se naším
obchodním manažerem?
Pokud ano, můžeš nám zaslat
svůj životopis na info@madoil.cz
nebo volej na 605 833 888.

STAŇ SE NAŠÍM

OBCHODNÍM
MANAŽEREM
Sovadinova 10, Břeclav •

www.MADOIL.cz •

E-SHOP:

TEL.:

519 321 573

www.OLEJECZ.cz

PROFESIONÁLNÍ
FILMOVÉ KLIPY
REKLAMNÍ SPOTY,
PROPAGAČNÍ VIDEA HOTELŮ,
RESTAURACÍ, VINAŘSTVÍ A DALŠÍ.
Jsme držitelem
certifikátu ISO 9001

www.ED-FILMS.cz

Sovadinova 10, Břeclav • TEL.: 603 525 959
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MSK: Omlazený tým i noví trenéři
Do podzimní sezony vkročili fotbalisté MSK Břeclav A jako
nováčci v divizní soutěži, kam
po špatných výkonech v minulé
sezoně sestoupili z 3. ligy. První divizní zápasy s přehledem
vyhráli, tak jako se jim dařilo
v Českém poháru (MOL Cupu).
Tedy až do chvíle, kdy jejich
vítězné tažení logicky přetnul
mnohem silnější soupeř, dříve pr voligov ý Baník Ostrava, který čerstvě kope druhou
ligu.
I přesto je jednatel Tomáš
Mráz, který na jaře klub převzal,
spokojený. „Sestup do divize je
dle mého názoru způsobený velmi špatnou spoluprací bývalého
vedení klubu s hráči v posledních dvou, třech letech. Předchozí
výkonný ředitel klubu a jeho organizační tým nedokázal kluky
stimulovat. Výsledkem byla spíš
frustrace mnoha hráčů, časté neshody a nechuť hrát. Proto jsme
se také drželi na chvostu MSFL
a sestoupili do divize. Sestup jako
takový hodnotím spíše pozitivně. Výkony ve 3. lize byly žalostné, což odpovídalo návštěvnosti.
Lidé se chtějí na fotbale bavit,
chtějí vidět svůj tým vyhrávat.
Věřím, že v divizní soutěži se
nám podaří alespoň částečně pozvednout návštěvnost a zejména,
že kluci budou bojovat ve středu
tabulky,“ vysvětluje jednatel klubu Tomáš Mráz.
S příchodem nového jednatele
se děly i organizační změny. „Trenéru Ivanu Dvořákovi a jeho realizačnímu týmu jsem zabezpečil
podmínky, které potřeboval. Do
jeho práce jsem mu nevstupoval
a vše nechal na něm. Nicméně ani
poté se výsledky týmu nezlepšily. Proto jsem se rozhodl ukončit
smlouvy s trenérem Ivanem Dvořákem a jeho realizačním týmem.
Do role nového šéftrenéra Áčka
jsem vybral Bohumila Smrčka,“
pokračuje Mráz.

V MOL Cupu MSK otestoval své hráče proti Baníku Ostrava, který čerstvě sestoupil z první ligy.
V posledních letech klub podle nového jednatele zanedbal
i práci s mládeží. „Práce s žáky
byla zanedbaná opravdu těžkým
způsobem, mnozí hráči odcházeli například do Lednice, nadějní
dorostenci, kteří se měli brzy stát
hráči Áčka, utíkali do Rakouska.
Hlavním důvodem přitom nebyly
peníze, ale spíše přístup bývalého
vedení klubu. Společně s novým
trenérem Smrčkem jsme s kluky
měli schůzku a část fotbalistů má
tendence se do MSK vrátit, pokud
jim to v Rakousku nebude vyhovovat. Velký potenciál vidím například v Kubovi Dobšíčkovi, za
jehož návrat bych byl rád. Nadějných kluků je ale v zahraničí víc,“
doplňuje. Změny se dotkly i dorostu. „U staršího dorostu jsem
se v dobrém rozloučil s trenérem
Karlem Bečkou, kterého nahradil
Marcel Houška“.
V současnosti už je klub z větší
části stabilizovaný, jednatel Mráz
klade velký důraz nejen na práci

Taneční

pro dospělé
www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Kurz v Břeclavi obsahuje 7 lekcí + závěrečný ples.
Cena 1 200,-Kč
Kurz zahájíme v PÁ 28. října v 19:45 hod.
Přihlásit se můžete pomocí e-přihlášky na webu TŠ
nebo telefonicky.

s Áčkem, ale i s žáky a dorostem.
„Podařilo se mi udržet páteřní
hráče týmu a celek omladit nadějnými fotbalisty. Spolupráce
s novými trenéry je skvělá, na hráčích je vidět pohoda a soudržnost.
Chovají se skutečně jako tým. Navíc jsem nastartoval neskutečně
zanedbanou spolupráci s dalšími
kluby, ať už se jedná o brněnskou
Zbrojovku nebo třeba 1. FC Slovácko a FK Znojmo. Spolupracujeme

i s Lednicí, Valticemi, Lanžhotem,
Hlohovcem, Charvátskou Novou Vsí nebo Velkými Bílovicemi.
I tam se líhnou výborní hráči a zároveň bych všem klubům chtěl poděkovat za vstřícnost,“ pochvaluje
si Mráz a jedním dechem dodává
„Mé díky patří i všem sponzorům,
partnerům a podporovatelům klubu a v samozřejmě městu Břeclavi,
které fotbal významně dotuje. Bez
nich by to nešlo“. 
(dav)

Domácí mistrovská utkání
fotbalového MSK A
(hraje se v areálu na ul. Lesní)
10. 9.

v 16 hod		

MSK Břeclav – Slavičín

24. 9.

v 15.30 hod

MSK Břeclav – Bystřice n. P.

8. 10.

v 10.15 hod

MSK Břeclav – Stará Říše

22. 10. ve 14.30 hod

MSK Břeclav – Žďár n. Sáz.

6. 11.

MSK Břeclav - Broumov

ve 14 hod

OKNO
NEMOVITOSTÍ
PRO SVÉ KLIENTY
HLEDÁME
BYT 3+1 V CENTRU
BŘECLAVI
( I NA VALTICKÉ )
TEL. 736 411 776

NABÍZÍME:
MIKULOV, DOLNÍ DUNAJOVICE
(7 KM) RD 4+1 SE ZAHRADOU
S VÝHLEDEM NA PÁLAVU

3 700 000,- Kč

NAJDETE NÁS:
HUSOVA 462/6, BŘECLAV 690 02

PENB G

WWW.RKOKNO.CZ
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Anežka Buzrlová
Juškovi v Riu unikl
akademickou mistryní ČR postup o centimetr

Anežka Buzrlová zvítězila na
přelomu června a července ve skifu žen na Českých akademických
hrách 2016. V rámci této největší vysokoškolské sportovní akce
v České republice soutěžilo téměř
1 600 studentů vysokých škol. Do

programu her bylo zařazeno celkem 22 sportů včetně veslování.
Veslařská regata byla vypsána
jako akademické mistrovství ČR
ve sprintu ve dvou disciplínách
(skif ženy a čtyřka s kormidelníkem mix).
(red)

Půlmaratonci
se potili v Břeclavi

Po skvělém veslařském představení Lukáše Helešice měli
sportovní příznivci z Břeclavi
v olympijském ohni další želízko. Mezi nejlepšími světovými
skokany do dálky se představil
i odchovanec břeclavské atletiky Radek Juška. Štěstí tentokrát
ale Radkovi nepřálo a výkonem

Jadrný bojuje
na velké motorce
Třetí závod v pořadí
šampionátu IMRC byl pro
patnáctiletého Petra Jadrného zatím nejúspěšnějším. V mostecké kvalifikaci
zajel na motorce Kawasaki 600 2. místo. Jadrného
tým na jezdce zatím netlačí, je potřeba aby se Jadrný
seznámil s velkou a silnou
motorkou. I přesto se ve finále
závodu dokázal dostat v konečné
stíhací jízdě z 12. místa na čtvrté.
V předchozích závodech Jadrného
bohužel zradila motorka, v Maďarsku jej špatně fungující podvo-

Půlmaraton, desítka a pětka. Na sto běžců se v srpnu v Břeclavi a okolí protáhlo v rámci akce Poběžíme, uvidíme. Zatímco běžci
na 5 a 10 km využili stínu Kančí obory, půlmaratonce čekala po cestě neúprosná výheň, z břeclavské Cyklosféry totiž běželi Kančí oborou k Lednici a odsud zpět po hrázi do Břeclavi. 21 kilometrovou trať
zvládl nejlépe Jakub Janíček v čase 1:19:06, na desítce kraloval v čase
35:34 Luděk Durďák, a na pěti kilometrech triumfoval Tomáš Peroutka (20:29). 
(dav)

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
• Koupím dům v Břeclavi a okolí, tel. 605 892 577
• Prodáme rodinný dům v Rakvicích s vinným
sklepem, tel. 734 181 615
• Koupím byt 2-3+1 v Břeclavi v centru
i Na Valtické, tel. 604 590 643
• Hledám pronájem v Břeclavi, nabídněte,
tel. 605 995 753
• Koupím RD se zahrádkou Břelav a okolí,
tel. 605 799 143

784 cm obsadil v kvalif ikaci první nepostupovou pozici.
K postupu mu přitom stačilo
skočit o pouhý centimetr více.
Přesto Juška účastí na olympiádě ukázal, že patří do elitní
světové skokanské skupiny a děkujeme za skvělou reprezentaci
Břeclavi! 
(red)

zek odsunul z druhého místa, na
Slovakiaringu selhala převodovka
a rychlořazení. Nováček Jadrný
je ale bojovník a svými výsledky
ukazuje, že se bude chtít bít o čelní
místa na šampionátu. 
(hr)
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Čím více oken,
tím méně peněz.

Využijte množstevní slevy v září.
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S námi jsou snadné počty.
Okna, dveře, fasády, PVC, hliník. Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH
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