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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“

Kruhový objezd u pošty je otevřený,
chodník k Tescu míří do finále

Po měsících oprav stavebníci dokončili kruhový objezd u pošty, kde
se rovněž budovala další část sítě břeclavských cyklostezek. Objízdné
trasy skrze břeclavské ulice tak byly ke konci listopadu zrušeny. Kruhový objezd a cyklostezka pomohou bezpečnosti a plynulosti dopravy. Kromě cyklostezky a kruhového objezdu už dříve město nechalo
srovnat se zemí starou budovu nádražní restaurace, kterou nahradilo
potřebné parkoviště. Okolí nádraží tak postupně zlepšuje svůj vzhled.
Změny vzhledu se v brzké době dočkají také prostory před nádražím.
Do finále míří také výstavba chodníku k Tescu, jehož první etapa už byla v době uzávěrky Radnice těsně před dokončením. Druhá
etapa přesáhne do jarních měsíců roku 2017, kdy by mělo být hotovo
zcela a pěší tak po letech budou moci navštívit bezpečně areál Tesca.
V případě dobrých klimatických podmínek může být hotovo i dříve.
Stavbu chodníku k Tescu roky zdržovala majetková vyrovnání s majiteli pozemků.
(dav)

Tříkrálový průvod s velbloudy
Tříkrálovou sbírku v Břeclavi tradičně zahájí jízda Tří králů v pátek 6. ledna 2017 v 15.30 hod průvodem od břeclavského gymnázia ke kulturnímu domu. Zde se představí s vánočním
pásmem dětský slovácký krúžek Charvatčánek a folklorní soubor
Jablúčko při ZŠ Ladná. Občerstvení zajištěno, děti i dospělí se budou moci povozit na velbloudech. Pro všechny v tříkrálových korunkách bude přichystáno malé sladké překvapení. Přijďte s námi
zakončit dobu vánoční.

Problémy s dodávkou teplé vody
v bytových domech v Břeclavi
Teplo Břeclav od léta tohoto roku zaznamenalo v různých lokalitách města problémy
s kvalitou dodávané teplé vody
v bytových domech a dlouhou
dobu hledalo příčinu. Evidujeme mnoho stížností koncových
odběratelů teplé vody na její sníženou kvalitu, která se projevuje
následujícími způsoby:
- Zakalení dodávané vody
- Zanášení ochranných sítek
před vodoměry vysráženými
usazeninami (úplné ucpání
průtoku, snížení tlaku)
- Zanášení a poškození vodovodních baterií a koncových
zařízení usazeninami
- Zvýšené zanášení výměníků
usazeninami a tím radikální
snížení jejich výkonu
Uvedené problémy mají společnou příčinu, kterou jsme zjistili

až po několika měsících prověřování. Touto příčinou je změna
technologie úpravy pitné vody,
kterou dodavatel pitné vody - společnost VaK a.s. - používá od jara
tohoto roku. Ve zkratce se jedná
o nahrazení chlorování pitné vody
úpravou chlordioxidem, který je
sice výrazně šetrnější k lidskému
zdraví ale má negativní dopad
v masivním uvolňování usazenin
v potrubí a jejich zanášení do koncových zařízení. Je evidentní, že
tento proces je zvýrazněn ohřevem
vody v bytových domech.
TEPLO Břeclav již vstoupilo do jednání s VaK Břeclav a.s.
a snaží se docílit takových provozních opatření u dodavatele
pitné vody, která by výše uvedené
problémy odstranila.
Milan Pospíšil
jednatel společnosti

Provozní doba Městského úřadu v Břeclavi
se v době mezi svátky (27. 12. – 30. 12.) nemění.
Můžete si tedy své záležitosti přijít bez omezení
www.alcaplast.cz

vyřídit i v závěru prosince 2016.
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Břeclavané v listopadu „Kňourkovali“

V heslu „Kňourkujeme“ se
v listopadu nesly vzpomínkové
akce na pozapomenutého Františka Kňourka, který byl všemi
oblíbený řídící školy v Charvátské Nové Vsi, mimo jiné působil
také jako zapálený propagátor
skautingu. Sobota Františka
Kňourka začala pietní vzpomínkou na tuto v ýznamnou
osobnost. Hřbitov v Charvát-

ské Nové Vsi zaplnily desítky
skautů i místních obyvatel, aby
všichni společně odhalili nový
Kňourkův pomník. Nechyběli
představitelé města, kraje i parlamentu. Příchozí si oblíbeného řídícího školy a propagátora
skautingu připomněli v několika projevech. Sobota Františka
Kňourka pokračovala otevřenou
klubovnou skautů na Šilingrově

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

ulici a divadelním představením
"Do tábora".
Několik dnů poté byla na základní škole v Charvátské Nové
vsi slavnostně odhalena pamětní
deska připomínající působení řídícího učitele Františka Kňourka. Známý propagátor skautingu
právě na škole v Charvátské Nové
Vsi strávil nejdůležitější část svého profesního života. Jeho život

a obětavou práci připomněl bývalý ředitel školy Ivo Filipský,
žákyně přečetly úryvky ze školní kroniky, ve kterých František
Kňourek vzpomínal na své těžké
začátky v Ch. N. Vsi. Tečku za
malou slavností pak udělala známá Kňourkova píseň Poštorenská
kapela v podání žáků školy. Více
informací o Františku Kňourkovi naleznete na str. 8. (dav, juh)

Přehlídka zaměstnavatelů

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

Pohotovost bude v Lékárně Na Poliklinice
ve dnech 24. - 26. 12. 2016 a 1. 1. 2017
od 8 do 18 hod.

KOUPÍM – PRODÁM
• Koupím v Břeclavi byt 3+1. Solventní zájemce. Děkuji.
Tel. 605 982 553

• Mladý pár hledá v Břeclavi v centru byt 2+1 s balkonem.
Cenu respektujeme. Tel. 605 892 577

• Rádi bychom koupili v Mikulově a okolí rodinný dům
s vinným sklepem. Nabídněte prosím. Děkuji.
Tel. 605 799 143

• Prodáme v Křepicích RD, cena 3 750 000,-, PENB G.
734 181 615

• Hledáme chalupu nebo starší dům k možné rekonstrukci
v okolí Hustopečí. Volejte prosím číslo 604 590 583. Děkuji

Už podruhé se v břeclavském Domě školství konala úspěšná akce
na podporu technického vzdělávání Břeclavský fortel. Organizátoři tak
navázali na premiérový projekt z roku 2015, který se zaměřil především
na přiblížení technických oborů zejména nastávajícím absolventům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti.
V břeclavském Domě školství své možnosti na trhu se zástupci nejvýznamnějších zaměstnavatelů technických oborů v regionu probírali
studenti škol i lidé z řad veřejnosti. Většina zaměstnavatelů (Alcaplast,
Gumotex, Agrotec, AZ Klima, Mauting, Fosfa a mnozí další) přitom vystavovali přímo v Domě školství. Před kulturním domem Delta na návštěvníky ve speciálním kamionu čekali zaměstnanci společnosti Bosch. (dav)

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41

mobil: 776 106 980, e-mail: clas1@tiscali.cz

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Konec roku v Břeclavi: Novoroční ohňostroj
a vánoční trhy před kulturním domem
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
a d ve nt n í
čas je dobou
rozjímání
a pohody, kdy
bychom se
měli na chvíli pozastavit
a oddat se pověstnému duchu Vánoc. Předvánoční dobu tradičně
zpříjemní akce, které v Břeclavi
v průběhu prosince můžete navštívit takřka denně. Letos však
pěší zónu před gymnáziem na-

hradí prostory před KD Delta
v centru města.
Kromě jarmarků v městských
částech Břeclavi tak můžete zavítat na vánoční trhy u Moravské
orlice, kde od 14. do 18. 12. denně
můžete okoštovat starostův svařák, jehož celý výtěžek půjde na
charitativní účely. V kulturním
programu vystoupí děti z místních mateřinek a základních škol,
ale také dětských souborů.
V synagoze můžete zhlédnout
snímky velikána a legendy české
fotografie, Jana Saudka, který zde
vystavuje společně se Sárou Saud-

Vzpomněli na veterány

11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů, který si
připomínají lidé na celém světě. V tento den si také Břeclavané u pamětní desky na „žluté“ škole připomněli ty, kteří ve válečných konfliktech bojovali za svobodu a nezávislost. Datum nebylo vybráno
náhodně. Jedná se o symbolickou připomínku 11. listopadu 1918, kdy
bylo podepsáno příměří mezi spojenci a Německem, což vedlo ke konci
první světové války. Tento den upozorňuje na život válečných veteránů a na jejich odvahu, se kterou riskovali život pro lepší budoucnost
a svobodu.
(nk, foto dav)

Přijďte si 14. 12. v 18 h zazpívat koledy
k vánočnímu stromu u KD Delta
v rámci projektu Deníku

Česko zpívá koledy

kovou. Starobřeclavané si pro vás
připravili tradiční živý betlém,
vánoční program se zajímavými
koncerty nabízí i břeclavské kino.
V Ice Bors Aréně si zdarma zabruslíte, abyste poté zrelaxovali při
Vánočním plavání při svíčkách.
Břeclavská radnice se letos
rozhodla, že nebude pořádat
silvestrovskou diskotéku s ohňostrojem na náměstí. Namísto
toho den po Silvestru společně
přivítáme přicházející rok 2017
na Kuffnerově nábřeží u Rákosníčkova hřiště. Novoroční ohňostroj si tak 1. ledna v 17 hodin

užijí především rodiny s dětmi.
Předtím si ještě na Novoročním
koncertu připijeme za tónů světově známých hudebních skladatelů
v podání Břeclavského komorního orchestru. Celý program
letošních Břeclavských Vánoc
naleznete na str. 9.
Dovolte mi ještě popřát všem
Břeclavanům bohatého ježíška,
a le především pev né zdrav í
a úspěchy v pracovním i osobním životě a co nejlepší vykročení do roku 2017.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Oslavili 98. výročí vzniku ČSR

Pouhé dva roky
nás dělí od nejkulatějšího jubilea vzniku samostatného
Československého státu. Na konci října si stovky
Břeclavanů připomněly vznik republiky nejdříve u sochy
prvního prezidenta T. G. Masaryka,
kde měl projev břeclavský starosta Pavel Dominik, poté se všichni v čele
s vojáky Klubu vojenské historie Břeclav přesunuli v průvodu ke kinu
Koruna. Zejména děti si užily atmosféru plnou zářících lampionů.
U kina všichni společně zapálili vatru republiky, pozdravit Břeclavany přišel i tatíček Masaryk v podání Jaroslava Švacha, který si s krojovanými z místních krúžků zapěl svoji oblíbenou píseň Ach synku,
synku. Celou akci zakončil ohňostroj.
(dav)
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Problematika bezdomovectví v Břeclavi
Bezdomovecká komunita v Břeclavi byla cílem listopadové návštěvy zástupce vládní agentury pro sociální
začleňování. Vládní úředník spolu s městskými policisty
a pracovníky odboru sociální věcí a školství Městského úřadu Břeclav provedli přímo v terénu kontrolu míst, která jsou
částí lidí bez střechy nad hlavou využívána jako zimní ubikace nebo alespoň nocležiště. Smyslem celé akce bylo zjistit,
jak početná je komunita bezdomovců přečkávajících zimní
období a mrazy mimo azylové domy a noclehárny, jak vyhovující je segment služeb nabízejících azylové ubytování nebo
jednorázové přenocování a sociální služby s tím spojené.
Městská policie Břeclav se
scéně tvořené lidmi žijících bezdomoveckým způsobem života
věnuje už čtvrtým rokem. Důvody jsou prosté. Z důvodu veřejné
bezpečnosti, zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku, ale
i z důvodu ochrany lidského života a zdraví chtějí mít strážníci
přehled, kde a jací bezdomovci žijí,
pokud nevyužívají možnosti azylového bydlení. Zvláště v období
mrazů pak městští policisté kontrolují stav lidí, kteří v těch nejbídnějších podmínkách, jakými jsou
ruiny a torza staveb, staré vojenské bunkry nebo stany, přebývají.
Právě takto žijící lidé jsou v zimním období nejvíce ohroženi - ať
již jde o nebezpečí umrznutí nebo
vážných zdravotních komplika-

cí v důsledku neléčených
chronických chorob nebo
akutních nemocí.
A že „zubatá“ se za poslední
rok svou kosou v břeclavské bezdomovecké komunitě docela zeširoka rozmáchla. Minulostí se
například stalo svérázné stanové
městečko dlouho odolávající silným mrazům; při cestě na onen
svět doprovodil své lidské společníky i jejich pes, který k této
pospolitosti neoddělitelně patřil.
Za necelé dva roky navždy zmizela značná část původního bezdomoveckého jádra. Někteří z těchto
lidí představovali až „nerudovské
postavičky“ břeclavských ulic
a periférií. Smutnou skutečností
však je, že uvolněné místo po nich
se hned zaplní. Ono přísloveč-

né Vstanou noví bojovníci, platí
i v těchto případech bezezbytku.
Úkolem městské policie tak
s nastávající zimou bude opět
podchytit nové osoby pobývající na ulici mimo azylové bydlení. Někteří z nich totiž migrují
po celém Česku a jsou i případy
bezdomovců ze sousedních států. Strážníci se zaměří i na zjišťování nových lokalit a objektů, kde
lidé bez vlastní střechy nad hlavou
přebývají. I místa těchto nocležišť
totiž vzala v posledních měsících
za své. Stany z jednoho místa zmizely, aby se objevily jinde, z chátrajícího objektu nedaleko zámku
se část bezdomovců přestěhovala

nebo plánuje přestěhovat
jinam, se zemí byly srovnány některé na divoko
obývané bunkry či jejich
torza.
Bezdomovectví jako
takové je svým způsobem
fenomén. Na ulici se ocitají lidé z různých důvodů. Někteří nedobrovolně,
jiní si tento styl života
osvojili, někteří si jej dokonce dobrovolně vybrali.
Jsou i tací, kteří se z bezdomovectví snaží udělat
kšeft a za bezdomovce se pouze vydávají ve snaze získat navíc
nějakou tu korunu od státu. Proto je koordinace mezi městskou
policií, odborem sociálních věcí
a školství a úřadem práce nutností. Jen tak se dokáže oddělit zrno
od plev, jinými slovy detekovat
skutečně ohrožené jedince a pomoci jim, pakliže o pomoc stojí, zajistit lékařské ošetření nebo
léčbu těch, kteří jsou ohroženi na
životě a zdraví, a na druhé straně
napomoci úřadům - svou osobní
a místní znalostí - s odlišením
mezi oprávněnými a neoprávněnými žadateli o peněžní dávky.
(zno)

Domov sv. Agáty poskytl za 15 let útočiště tisícovce žen a dětí
Svatá Agáta byla podle pověsti
křesťanská mučednice ze Sicílie,
kterou římští vojáci mučili a zbavili ji jejího ženství. Světice s českým jménem Háta se brzy stala
symbolem utrpení a ponížení žen
a jako patronka žen v nouzi dává
své jméno útulkům pro ženy již
od středověku.
Při Oblastní charitě Břeclav byl
Domov sv. Agáty založen právě
před 15 lety jako zařízení poskytující pobytovou službu na přechodnou dobu pro ženy s dětmi

do 18 let. Velmi potřebná sociální
služba je zaměřena na individuální
práci s ženami, na pomoc při vedení a hospodaření domácnosti.
Střechu nad hlavou, podporu při
zvládání obtížných životních, sociálních situací a pomoc při znovu se
začleňování do běžného života poskytuje domov i pro těhotné ženy
či pro ženy, které se staly obětmi
domácího násilí. Domov začínal
se třemi ubytovacími jednotkami
a jedním krizovým pokojem. Dnes
nabízí opravený objekt na Komen-

ského ulici v Poštorné 13 bytových
jednotek (celkově 40 lůžek), včetně
bytu pro vozíčkáře a dvou bytů pro
pobyt rodiče s více dětmi. Od roku
2015 domov umožňuje i pobyt rodiče-tatínka s dětmi, což nebývá
v zařízeních tohoto druhu běžné.
Velmi důležité je, že poskytování azylu je navázáno na nastavení individuálního plánu, na
spolupráci se sociálním pracovníkem a také v případě zájmu se
začleňují do spolupráce i partneři žijící mimo azylové zařízení.

Všechny snahy směřují vytvořit
takové prostředí, které podporují
uživatele k navazování a udržování přirozených pozitivních vazeb.
Tak i v Domově sv. Agáty se připravují svátky dětí, matek, Vánoce, jezdí se na výlety a organizují
se další volnočasové aktivity. Největším úspěchem je však znovu
začlenění rodičů s dětmi do běžného života. Za 15 let své existence poskytl domov pomoc více než
tisícovce žen a dětí v těžké životní
situaci.
(ak)

Kontrola kotlů u rodinných domů
Jistě jste zaznamenali z televize
a z tisku, že poslanecká sněmovna
projednala a schválila novelu zákona o ochraně ovzduší, která se
týká kontroly způsobu vytápění
i u rodinných domů.
Lidé se musí připravit na to, že
příslušný městský úřad si může
od 1. 1. 2017 vyžádat potvrzení
o revizi kotle, kde bude označena
i emisní třída. Tyto revize provedou oprávněné osoby proškolené
výrobcem kotlů a budou mít od
něj oprávnění. První revizi pro
kotle pro spalovací zdroj na tuhá
paliva - dřevo, uhlí, pelety apod.,
které slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu, je nutné pro-

vést už do 31. 12. 2016. Součástí
kontroly kotlů by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení a snížit
emise. Následné revize musí být
prováděny 1x za 2 roky. Tiskopis
najdete na webových stránkách
města Břeclavi, tj. www.breclav.
eu-dokumenty-životní prostředí-informace a aktuality-doklad
o kontrole.
Upozorňujeme občany, že kontrolu provozu kotlů přímo v domácnostech budou provádět jen
zaměstnanci městského úřadu,
kteří se prokážou platným průkazem. Kontrola bude oznámena vždy
písemně předem a bude probíhat

podle zákona o kontrole. Zaměstnanec provede kontrolu na základě
stížnosti na znečišťování ovzduší, která se
musí opakovat a musí
být odůvodněná.
Povinnost provozovatelů spalovacích
zdrojů v domácnostech je umožnit osobám pověřeným ke
kontrole přístup ke
kotli, jeho příslušenství, používaným palivům a provedení
jejich kontroly. Dodržová ní m těchto
zásad společně při-

spějeme ke zdravějšímu a čistějšímu ovzduší v našem městě. (ožp)
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V říjnu zesnuli první porevoluční místostarostové
V říjnu letošního roku zesnuli dva místostarostové prvního porevolučního vedení města. Jiří
Baumann (na snímku první zleva) a Rostislav Černohorský (druhý zprava).
Jiří Baumann (6. 3. 1942 –
9. 10. 2016) se narodil v Brně.
Rodina jeho otce, poštovního
úředníka, tehdy bydlela v Židlochovicích. V roce 1947 se rodina
přestěhovala, jelikož jeho otec
převzal poštovní úřad v Přítlukách. Zde prožil Jiří Baumann
své dětství a mládí. Po ukončení základní školy nastoupil jako
student do Jedenáctileté střední
školy v Břeclavi (dnešní Gymnázium a jazyková škola), kde maturoval v roce 1959. Od roku 1960
začal pracovat v duchu rodinné
tradice pro břeclavskou poštu.
Pošťákem, v různých pozicích,
byl v podstatě celý život, a to až
do svého odchodu do starobního
důchodu. Sňatkem v roce 1966 se
natrvalo spojil s Břeclaví a zůstal
zde až do konce svého života.
„Pokud by se někdo zeptal
na záliby Jiřího Baumanna, na
prvním místě by bylo hobby
ryze poštovní, a tím je filatelie.
Od mládí se této vášni věnoval. V mladších letech velmi rád
sportoval, v pozdějším věku ho
zaměstnávala zase zahrádka. Po
celý život miloval knihy, měl ale
především rád lidi kolem sebe,

vždy se o druhé
nějakým způsobem zajímal, ať to
byla zábava, sport
nebo běžná přátelská, pracovní
či sousedská setkání,“ vzpomíná
dcera Andrea na
svého otce.
V roce 1989 se
s nadějí pro budoucnost pustil do veřejného
života a intenzivně se účastnil
všech akcí, které vedly k proměnám tehdejší politické situace.
O rok později, na podzim roku
1990 byl zvolen do městského
zastupitelstva a následně se stal
místostarostou. V této funkci setrval do roku 1994 a poté se opět
vrátil ke své původní profesi.
R o s t i s l a v Č e r n o h o r s k ý,
(19. 4. 1938 – 27. 10. 2016) pocházel ze Zlína, odkud se s rodiči
přestěhoval do Břeclavi. Tady si
po válce pořídili rodiče Rostislava Černohorského obchod s potravinami, komunisté jim však
podnik brzy zabavili. Maminka
Černohorského tak pracovala
jako prodavačka ve svém obcho-

dě, který byl rodině zabaven, otec
dělal topiče na místní pile. Rostislav Černohorský byl od mládí nadšený sportovec, což mu
vydrželo až do pozdního věku.
Kromě toho také miloval myslivost a cestování. „Často běhal
a plaval. Byl nadšený myslivec
a cestovatel. Kromě Asie poznal
prakticky celý svět. Hodně četl
a měl opravdu velké všeobecné
znalosti. Po studiích ´stavařiny´
v Brně chtěl pracovat na velkých
vodních stavbách, proto vzápětí
nastoupil na vodní nádrž Orlík.
Potkal ale maminku a společně se
usadili v Břeclavi. Zde pracoval
u hospodářských staveb a dělal

zkrátka funkce, do kterých mohl
být jako nekomunista připuštěn,
a tam nebylo příliš na výběr,“
vzpomíná syn Rostislav.
Po revoluci byl zvolen stejně
jako Baumann do vedení města a stal se místostarostou. Tuto
funkci vykonával do roku 1994.
Jako nadšený plavec se také zasadil o vybudování krytého bazénu
v Břeclavi, a tak především díky
vedení města z let 1990 – 1994
vznikl místo betonového torza
v Břeclavi krytý bazén. Po roce
1994 ještě pracoval Rostislav Černohorský 15 let ve firmě svého
syna, která se zabývala inženýrskými stavbami.
(red)

Město nabízí
Změna jízdních řádů pozemek ke koupi
od 11. 12. 2016
V rámci celostátního termínu změn jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy dojde
ke změnám od 11. 12. 2016 také
v MHD Břeclav.
V jízdních řádech, mimo
linky 563, dojde k úpravám časových poloh některých spojů.
Nejvíce změn nastává na lince
č. 567 a to zejména u spojů po
13.00 hod. Na lince 562 byl zařazen nový spoj č. 13 s odjezdem ve 13.10 hod. od městského
hřbitova v návaznosti na spoj
č. 24 s odjezdem ve 13.45 hod.
z Charvátské Nové Vsi, Obránc ů m í r u. Z l i n k y 562 bude
přesunut ranní spoj č. 24 s odjezdem v 5.31 hod. od Gumotexu (ve směru k městskému
hřbitovu) na linku 564 a bude
uspíšen o 5 minut. Na lince
564 dojde k posunu ranního
spoje č. 41 se současným odjezdem ve 4.45 hod. o 10 min.
d ř íve na 4 . 35 hod . Na l i nce 566 dojde k posunu spoje č. 33 o 5 min. dříve. Spoje

č. 17 a 19 posun o 5 min. později. Na lince 568 budou posunuty spoje č. 9 a 10 o 7 min
dříve. Všechny změny a kompletní jízdní řády najdete na
internetových stránkách města
http://breclav.eu/obcan-a-sprava/
jizdni-rad-mhd.
Od 2. 1. 2017 bude vybranými spoji linek 564 a 565 městské
hromadné dopravy a meziměstskou linkou 572 Břeclav – Lanžhot – Tvrdonice - Moravská
Nová Ves obsluhována nově zřízená autobusová zastávka pod
názvem Alca PLAST, která se
nachází u provozovny uvedené
firmy na Lanžhotské ulici (objekt
bývalé pily).
Provedené změny jsou především reakcí na obdržené připomínky občanů k optimalizaci
MHD Břeclav. Úpravy byly připraveny s přihlédnutím na provozní možnosti dopravce. Na
dalších úpravách vedoucích ke
zlepšení obslužnosti bude město
nadále pracovat.
(osvd)

Město Břeclav nabízí ke koupi
část pozemku p. č. 4142/25 v k. ú.
Břeclav, označenou v geometrickém plánu č. 6288-91/2015 jako
pozemek p. č. 4142/63 o výměře
566 m2. Pozemek se nachází v lokalitě za ulicí Březinova v Břeclavi,
lze jej využít ke stavbě rodinného domu (podmínka vybudování
dopravní a technické infrastruktury).Prodej se uskuteční formou

veřejné dražby, která se bude konat dne 23. 1. 2017.
Podrobné informace o nabízeném pozemku a o průběhu dražby
jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Břeclav, na webových
stránkách města (www.breclav.eu
- úřední deska), případně je lze získat
na telefonních číslech 731 428 222
a 519 311 380 – Bc. Simona
Michalovičová.
(red)

KLÍČOVÁ SLUŽBA
Shopping
pp
Center Břeclav

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

www.zamky-valis.cz

Mob.:728 553 010
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ČsOL ocenila historika

Mrholilo. Noc venku
lidi přesto lákala

Za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. Břeclavský historik Emil Kordiovský převzal v listopadu z rukou zástupce ČsOL Františka Trávníčka Pamětní medaili III. stupně a to za přítomnosti starosty
Břeclavi Pavla Dominika na půdě břeclavské radnice. Medaili obdržel
především za celoživotní dílo a zvláště pak za knihy o čs. legionářích Legionáři okresu Břeclav a Válečné škody na teritoriu okresu Břeclav
v letech 1938 – 1945.
(dav)

Městem pochodovaly
stovky dětí s lampiony

Několik set dětí a jejich rodičů přijalo ve čtvrtek 17. listopadu pozvání Mateřského centra Lvíček Dyjáček a Městského muzea a galerie
do lampionového průvodu. Ten po 17. hodině zamířil od Domu kultury Delta k Rákosníčkovu hřišti v areálu bývalého cukrovaru. Tam byl
pro malé účastníky připraven zábavný program a také ohňostroj.(juh)

Závod v Kančí oboře

Spolek Dubek Rohatec ve spolupráci s Občanským sdružením Lužánek
za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu
Jihomoravského kraje uspořádal na konci října netradiční přírodovědně
zaměřený orientační závod – Bobr cup. Celodenní program pro žáky ZŠ
měl za cíl za použití prvků zážitkové pedagogiky probudit zájem o fenomén jménem bobr. Jednalo se o zábavný orientační závod vícečlenných
družstev postavených jednotlivými školami z Břeclavi. Cílem této aktivity bylo nechat žáky aktivně proniknout do míst, která aktuálně obývá bobr evropský a seznámit je s jeho životním prostředím a potřebami.
Účastníci se také dozvěděli, jak vypadá typická bobří jídelna, nakoukli
do bobří nory, měli možnost vidět bobří skluzavku a ohryzy.
(luž)

Přes 500 kusů potravin, dále
příspěvky v podobě hygieny
a oblečení. A také několik odvážných spáčů, zejména z řad
skautů. Navzdory mrholení se
v listopadu pěší zóna zaplnila
lidmi, kterým není lhostejná
problematika bezdomovectví.
Oblastní charita Břeclav se tak
za spolupráce s dalšími subjekty
zapojila do celorepublikové akce

Noc venku. Součástí byla nejen sbírka trvanlivých potravin
pro ty, kteří je nejvíce potřebují, ochutnat jste mohli třeba také
charitativní veganský guláš od
IQ Roma nebo s dětmi vytvářet
drobnosti při dílničce domova sv. Agáty. Nechyběl bohatý
kulturní doprovodný program
čítající divadelní i hudební vystoupení.
(dav)






 
   
        
            

 





   

  



Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RADNICE / 7

Evropské centrum mládeže Břeclav
opět uspělo v anketě Osobnost NNO JMK
Vítězem druhého ročníku ankety „Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje“ pořádané Asociací nestátních neziskových organizací JMK se stal Jakub Miklín z Evropského
centra mládeže Břeclav (EYCB). Na činnosti tohoto spolku se aktivně podílí už od jeho vzniku v roce 2007 a čtyři roky v něm působí jako koordinátor projektů Evropské dobrovolné služby v rámci
programu Erasmus+. Veškerou práci pro EYCB dělá bez nároku na
honorář a ve svém volném čase vedle zaměstnání.
Mezi jeho úkoly patří pomáhat
mladým lidem, kteří chtějí strávit
až jeden rok v zahraničí jako dobrovolníci, nalézt vhodnou hostitelskou organizaci, připravit je na
dobrovolnickou aktivitu, udržovat s nimi po celou dobu projektu kontakt a podporovat je a po
návratu domů s nimi celý projekt

vyhodnotit a pomoci jim využít,
případně dále rozvíjet, co se během EDS naučili. Za čtyři roky,
kdy je EYCB pro vysílání dobrovolníků akreditováno, tak Jakub
vyslal deset mladých lidí do pěti
evropských zemí.
Když se o svém vítězství dověděl, byl překvapený: „Když jsem

Poděkování neznámému nálezci peněz
Občan Břeclavi (nepřál si uvést jméno) děkuje neznámému nálezci sumy 5 000 Kč. Tuto finanční hotovost muž 23. 11. po 10 h
dopoledne vytratil při manipulaci s klíči u supermarketu Hruška
ve Staré Břeclavi a neznámý nálezce, který v místě byl na procházce
s border kolií, muži peníze vrátil bez nároku na nálezné a to i přesto, že muž nálezci nemalou peněžní odměnu opakovaně nabízel.
„Smekám před tímto mužem a neskutečně mě těší, že i v dnešní
době existují takoví lidé. Věřím, že nálezce tyto řádky čte, a chci
mu opětovně poděkovat alespoň tímto způsobem,“ vyjádřil se muž.

viděl, jaké osobnosti
byly nominovány a kolik za sebou mají práce,
nečekal jsem, že bych
mohl mezi těmi lidmi
uspět zrovna já. Jsem ale
velmi šťastný, protože to,
že jsem v anketě zvítězil,
považuji především za
úspěch celého fantastického týmu Evropského
centra mládeže Břeclav
– zvláště, když uvážím,
že loni v anketě zvítězila
naše projektová koordinátorka Jana Parolková. Rád bych tímto moc
poděkoval všem, kteří
nás podporují a motivují, bez nich by naše
práce nebyla vůbec myslitelná.“
Jakub Miklín se také podílí na další činnosti spolku – realizaci workshopů a programu
Erasmus+: mládež a dalších lokálních akcí, přípravě a organizaci projektů programu Erasmus+:
mládež v ČR a pomoci mladým
lidem, kteří chtějí požádat o finance na svůj vlastní projekt

v rámci tohoto programu. Letos
také zahájil spolupráci s břeclavským pracovištěm Úřadu práce,
kde EYCB uveřejňuje aktuální
nabídky vzdělávacích projektů
Erasmus+: mládež, díky nimž si
mladí nezaměstnaní mohou rozvinout své kompetence a zvýšit
tak šance na získání práce. (jp)
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Benefice vynesla
Výročí úmrtí
téměř 36 tisíc korun Františka Kňourka

Na přelomu října a listopadu
patřil Dům školství v Břeclavi
folkloru. A ne ledajakému. Krásnému, našemu jihomoravskému a tentokrát ještě sloužícímu
dobré věci.
Old stars Břeclav, sdružení
folklorních tanečníků a zpěváků, pořádalo ve spolupráci s městem Břeclav a za podpory mnoha
sponzorů, účinkujících i návštěvníků, benefiční koncert ve prospěch klientů střediska UTILIS
(Denní stacionář a Integrační
centrum) břeclavské společnosti
Remedia Plus o.p.s..
Jak v průběhu večera zmínila hlavní organizátorka akce Lucie Tesaříková, první nápad byl
pomoci jedné konkrétní rodině.
Když pak ale přemýšlela, jak ro-

dinu či člověka vybrat, nápad se
posunul k podpoře společnosti,
která se lidem na Břeclavsku roky
odpovědně a pečlivě věnuje. Tak
nakonec vznikla myšlenka podpořit břeclavský UTILIS.
Bez nároků na honorář na akci
vystoupili Jožka Černý, sourozenci Baťkovi, Jana Horáková, Dobrý
ročník, Výběr z bobulí, František Šulák, Old Stars Břeclav, Jaroslav Švach, Jan Huňař, Pohárek
a Hrozen. Řada vinařů z Břeclavska přispěla svými víny ke koštu,
k ochutnání byly i výborné klobásy.
Sál Domu školství se naplnil
příchozími, výtěžek ze vstupného
určený UTILISu nakonec dosáhl
částky 35 850,- Kč.
(rh, foto R. Hasilová)

V listopadu uplynulo osmdesát let od úmrtí
Františka Kňourka, významné osobnosti Břeclavska dvacátých a třicátých
let minulého století. František Kňourek se narodil
roku 1882 ve východních
Čechách a na Moravu přišel jako učitel již před první světovou válkou.
V roce 1919 se stal řídícím učitelem na škole
v Charvátské Nové Vsi,
kde působil až do své smrti. Zde také založil odbor Sokola při T. J. Sokol
Poštorná. Neúnavného organizátora a propagátora
v něm našel také skauting.
V roce 1927 založil 2. skautský
oddíl v Břeclavi, se skautkami
a skauty jezdíval na tábory až
k Jaderskému moři. Složil písně
jako Poštorenská kapela či Stály
baby u vesnice, které se dodnes
hrají u táborových ohňů.
Kňourek byl také obdařen
rétorickými i spisovatelskými
schopnostmi. Napsal řadu pohádek a divadelních her, kte-

ré vydával vlastním nákladem.
Zemřel desátého listopadu roku
1936 a o dva dny později se konal pohřeb, kterého se zúčastnilo přibližně 1500 lidí. Tuto
významnou osobnost si v listopadu lidé připomněli akcí Sobota Františka Kňourka, kterou
pro skauty i veřejnost pořádal
Junák – český skaut, středisko
Svatopluk Břeclav.

Vedení města pozvalo seniory

Františkův rybník
vydal šupinaté poklady

Poprvé v patnáctileté historii komerčního využívání Františkova
rybníka se v sobotu 19. listopadu konal jeho výlov. A ten si navzdory
deštivému počasí nenechaly ujít stovky návštěvníků z obou stran česko-rakouské hranice. Odměnou jim byl pohled na vskutku kapitální
kapry, amury i štiky, které si mohli samozřejmě také koupit.
(juh)

Dotace pro seniory, více laviček nebo slevy v městských zařízeních. Vedení Břeclavi si na
konci listopadu pozvalo zástupce
břeclavských seniorů, aby společně prodiskutovali témata, která
seniory zajímají či tíží. "Dnešní setkání by mělo mít trochu
slavnostnější ráz. Chtěli bychom
vám říct, že naši podporu budete mít i v dalších letech a budeme rádi, když nám řeknete, jak
jste spokojeni vy s námi," přivítal
dvě desítky seniorů starosta Pavel Dominik. "Chceme vám především poděkovat, že pořádáte

akce pro seniory a zpříjemňujete
jim život," doplnil ho místostarosta Zdeněk Urban, který toto
setkání inicioval. Předsedkyně
břeclavského Svazu důchodců
Jiřina Lhotská kladně ocenila
spolupráci s městem. V diskuzi
pak senioři poukázali mimo jiné
na nedostatek laviček ve městě.
Diskutovalo se i o dotacích pro
seniory nebo využití kulturních
domů pro seniorské akce. Uvítali by také slevy v městských zařízeních, zatím jim v tomto směru
vyšel vstříc jenom provozovatel
kina Luděk Kabelka.
(red)
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Na pěknú Notečku: Cimbálka slavila 10 let

2007

2016

Na pěknú notečku si k oslavě 10 let založení cimbálové muziky Notečka zahrála zmíněná kapela před zaplněnou sokolovnou v Charvátské Nové
Vsi. Díky sólistům z luďové hudby Sľuk si návštěvníci vychutnali slovenské písně a tance, výborný moderátor David Pavlíček udržoval všechny přítomné v plném sále v dobrém rozmaru. Notečka předvedla skladby z nového CD Zahrajte mně muzikanti, jehož kmotrem je Vladimír Homola. A po
skončení koncertu to byla teprve nádhera, na besedě u cimbálu se sešlo mnoho muzikantů a někteří vydrželi až do rána. (ben, foto D. Benešová)

Vojtek pokřtil Vojtka

Akce pro malé i velké rybáře

CARP SHOW MORAVIA 2017 - 21. LEDNA 2017
Začátek akce v 8 h, dětské přednášky od 9.30 h,
KULTURNÍ DŮM DELTA BŘECLAV

Převojtkováno bylo v listopadu v břeclavské synagoze. V zaplněné
synagoze pokřtila už tradičně kalendář břeclavského malíře Antonína
Vojtka známá česká osobnost. Tentokrát se kmotrem kalendáře Toulky s paletou stal jmenovec a známý český herecRoman Vojtek. Kromě
toho také letos křtil malíř novou knihu. Kmotry nové knihy Jaké tajemství znáš, že se usmíváš, se kromě herce Vojtka stali také spisovatel Jan
Kostrhún, zpěvák Jožka Černý a antropolog Jaroslav Malina - lidé, kteří se o svoje "tajemství" v knize také podělili. (red, foto R. Hasilová)

Oblastní charita Břeclav oznamuje,
že ve dnech 2. – 15. ledna 2017
se na území ČR uskuteční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
V těchto dnech mohou vaše domácnosti
v Břeclavi a okolí
navštívit tříkráloví koledníci s prosbou
o dar na pomoc lidem v nouzi. Děkujeme Vám.

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

8 PŘEDNÁŠEK PŘEDNÍCH ČESKÝCH KAPRAŘŮ,
SPECIÁLNÍ HOST - VÍTĚZ WCC 2016
PŘEDNÁŠKY PRO DĚTI Z RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ,
PRODEJNÍ VÝSTAVA
30 VYSTAVOVATELŮ A VÍCE JAK
100 PREZENTOVANÝCH ZNAČEK
PREMIÉRY DVOU ČESKÝCH NOVINEK
předpokládaný závěr akce v 17.30 h, VSTUPNÉ 130 Kč,
dě a vedoucí rybářských kroužků mají vstup ZDARMA
www.carpshowmoravia.cz

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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HLEDÁM
seriózní a pečlivou
hospodyni,
bez závazků,
na celodenní péči
o domácnost
s postiženým synem.
Platný řidičský
průkaz vítán.
Jen při vážném zájmu,
tel. 519 334 064

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Děšť atmosféru Svatohubertské mše nezkazil

Počasí, že by psa nevyhnal, na začátku listopadu neodradilo asi
stovku lidí, kteří si nenechali ujít každoroční Svatohubertskou mši v lesích mezi Břeclaví a Valticemi. Těm pošmourná obloha a vytrvalý déšť
nezkazily v hlubokých lesích tu pravou podzimní atmosféru. Spíše naopak. Organizátoři navíc návštěvníky neochudili o zpestření v podobě
ukázky dravých ptáků. Lesy se ale ozývaly i zvuky jelení říje. Nechybělo
občerstvení, zlatým hřebem byl příjezd sv. Huberta a jeho družiny. Mši
sloužil poštorenský farář Łukasz Andrzej Szendzielorz.
(dav)

Konec roku v Poštorné

Zpíváte rádi?
Nemůžete zpívat doma?
Chcete zpěvem jednou týdně relaxovat?
Přijďte si poslechnout na zkoušku náš repertoár
Chrámový sbor Břeclav
hledá posily do všech mužských i ženských hlasů
Pro bližší informace volejte: 731 453 984

Slovácký krúžek Poštorná
vznikl v roce 1999. Dal si do vínku,
že bude udržovat staré tradice, lidové zvyky a také že bude přinášet
nové akce. Že se nám to daří, víte
vy, naši milí příznivci, sami nejlépe. Obnovili jsme fašank, na zpívání si do kostelní zahrady zveme
sbory i zpěváky. Vyhlášený je náš
Vánoční jarmark sv. Lucie. Bylo
nám velice líto, že se o tuto skromnou svatou nikdo nezajímá a tož
na její počest pořádáme každoročně jarmark. Poštorenské plesňáky spolehlivě přitáhnou velmi
slušnou návštěvu. Nás velmi těší,
že si okolní obce vzaly příklad od
nás a podobné akce sami pořádají.
Město jarmark, Charvatčané taktéž, v Ladné se daří fašanku. Asi se
ptáte, jak to bude letos? Tak si pište:
Vánoční jarmark sv. Lucie začne v pátek 9. prosince od 14 hodin a bude pokračovat v sobotu
10.prosince od 10 hodin. Po oba
dny v podvečer si můžete zazpívat koledy s dětmi z mateřských
školek, do Poštorné se zase těší
valtický sbor žen Výběr z bobulí

a také pěvecký sbor Věra při Senior klubu Poštorná.
Vá no č n í konc er t Zpív ání Koňárků bude letos v neděli
18. prosince. Zpívat se bude v kulturním domě a vedle Koňárků vystoupí ženský a mužský sbor za
doprovodu Poštorenské cimbálové muziky. Jako host se představí
pěvecký sbor z Rakvic.
Na Štědrý večer si nenechte
ujít půlnoční mši, bude zpívaná
za doprovodu dechových nástrojů.
Na Štěpána néni pána říkávali
pacholci, když v tento den mohli
měnit pána nebo službu. Po mši
svaté celá chasa honem spěchá
do hospody Na Rožku. Jednak na
horký čaj, protože "v kosteli sa netopí" a jednak zvolit nových stárků
na příští rok. Potom tradičně zpívání mariánských koled na faře
s typickým zvoláním Koleda, koleda Stěpáááne!
Tož tak, moji milí, myslím, že
je to tak akorát. Budeme se těšit na
vaši návštěvu. A kdybychom se neviděli, tož všecko dobré do nového
roku!
Váš František Schulz
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Břeclavská knihovna připravuje na prosinec 2016
Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáři, vážené
a milé čtenářky, prosincovou Radnicí jste se prolistovali až k informacím
z naší knihovny. Věřím, že i v prosinci
si z nabídky knih a akcí vyberete tu
svou a knihovnu navštívíte.
Jsem velmi rád, že i přes přerušení
provozu v prázdninových měsících
a přes drobné technické komplikace v průběhu podzimu jste nám
i v roce 2016 zachovali svoji přízeň.
Přeji vám příjemné prožití adventu,
šťastné a veselé Vánoce a úspěšný
nový rok.
Mgr. Marek Uhlíř

ným zdobení vánočního stromečku.
V pátek 9. prosince od 13 do 18 hod
je pro děti připravena předvánoční
knihovnická dílna Děláme si odznáčky, kde si mohou vyrobit zrcátko nebo odznáček jako dárek. Příspěvek na materiál činí 15,-/25,- za
kus. Ve středu 14. prosince se koná
od 15 hodin v dětském oddělení
Předvánoční promítání filmové
pohádky a v pátek 16. prosince od
13 do 18 hodin vánoční knihovnická dílna Vyrob si andělíčka
z korálků, příspěvek na materiál je
25,- za kus.

Adventní akce pro děti
Advent pro děti v knihovně začíná hned ve čtvrtek 1. prosince od
15 hodin zdobením Pohádkovníku
ve dvoře knihovny a pokračuje v 16
hodin v dětském oddělení společ-

Nabídka nové služby
- donáška do domu
Břeclavská knihovna chystá od
ledna 2017 novou službu - donášku
objednaných knih, časopisů a zvukových knih přímo do domu. Tato
služba bude bezplatná a bude prioritně určena pro handicapované
a imobilní občany. Zároveň ji však
mohou využít i občané s omezenou
schopností pohybu či dlouhodobě
nemocní. Podmínkou je pouze platný čtenářský průkaz a bydliště ve
městě Břeclav.
Služba bude fungovat dvakrát
měsíčně vždy v předem dohodnutý termín v dopoledních hodinách.
Maximálně lze vypůjčit pět knih
najednou.

Začali jsme malovat velký obraz, který má rozměr 150x150 cm,
na bílé našepsované plátno. Je to
snadné. Přijdete do Galerie 99 od
úterý do pátku, od 14 do 17 hodin
a na paletu si namícháte barvu,
která vyjadřuje váš pocit, náladu. Následuje tah štětcem a váš
podpis. Jste autory, spolutvůrci
obrazu. Bude nás sto, tisíc, i více.
To uvidíme na podzim roku 2017.
Psycholog a statistik nám ve chvíli,
kdy zcela obraz pomalujeme, vyjeví, jací jsme. Jakou máme jako
národ náladu. Barvy umí vyjadřovat i skryté emoce. Možná i my
v Břeclavi vytvoříme český, případně světový rekord. Malovat
mohou všichni. Věkové rozpětí
je zatím od šestiletého Filipa po
osmdesát dva letitého Antonína.

Jste srdečně zváni.
Již tradičně připravila Galerie
99 pestrou výstavu výtvarných
děl. Je koncipována jako nabídka
dárků, výtvarných děl i dílek k Vánocům 2016, dárků pod stromeček. Víme všichni, že i dárky mají
různý potenciál. Dárek umělecký, dárek z Galerie 99 má hodnotu trvalou. Umělci vkládají do děl
svůj um, své pocity, svou lásku. Na
Vánoce můžete tuto štafetu předávat dál. Obrazy, malby, kresby,
keramika, sochy, sošky, grafika,
šperky, fotografie nabízíme až do
Vánoc. Najdete zde také stálou
nabídku knih. Těšíme se na vás.
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.

Bacha na hudební kavárnu
Přijďte se do knihovny slavnostně naladit a odpočinout si do
předvánočního shonu. Zajímavý
život a rozsáhlou hudební tvorbu
barokního mistra Johanna Sebastiana Bacha představí zájemcům
adventní hudební kavárna, která se
uskuteční v úterý 13. a ve čtvrtek
15. prosince od 16 hodin v malém
sále knihovny.

Pokud byste Vy osobně nebo někdo z Vašich známých měl/a zájem
službu využít, neváhejte nás kontaktovat. Případní zájemci se mohou
hlásit už nyní, služba je kapacitně
omezena. Bližší informace získáte
u Mgr. Radany Denemarkové, tel.:
519 372 149, mail: naucna@knihovna-bv.cz.
Vyberte si knihy – my vám je
přichystáme
Další nová služba ODLOŽÍME
VÁM KNIHU je určena čtenářům,
kteří se z časových či jiných důvodů nemohou v knihovně zdržet
vybíráním knih. Pokud se zrovna
nenacházíte v knihovně, tak si můžete z domu či na cestě přes katalog objednat tituly z fondu ústřední
knihovny. Najednou lze objednat
maximálně tři knihy, za objednávku zaplatíte 10 Kč. Knihy lze vybírat
prostřednictvím záznamů v on-line
katalogu knihovny a v katalogu Carmen. Máte-li ve svém čtenářském
kontě uvedenou e-mailovou adresu,
obdržíte nejpozději do 24 hodin informaci o tom, jsou-li vámi odložené knihy připraveny k vyzvednutí.
Knihy budou pro vás přichystány
do následujícího půjčovního dne
a odloženy po dobu tří dnů.
Pokud v této době zůstanou
knihy nevyzvednuté, budou uvolněny jiným zájemcům. Objednávky
realizované o víkendech, svátcích
nebo v době mimořádného uzavření knihovny budou vyřízeny
nejpozději nejbližší půjčovní den.
Prostřednictvím této služby lze
objednávat pouze knihy, které jsou
dostupné ve volném výběru, tedy
nejsou půjčené, jinak je třeba využít
klasické rezervace. Knihovna ovšem

nemůže zaručit, že si knihu před
vyřízením objednávky nevypůjčí
jiný čtenář. Služba je určena registrovaným čtenářům, ve zkušebním
režimu bude spuštěna už v prosinci,
naplno od ledna 2017.
Punkový syndrom
Filmový festival nekomerčních
snímku Free Film Fest pokračuje
i v novém roce. V úterý 3. ledna
v 18 hodin jsme pro vás v malém
sále připravili promítání finského
hudebního dokumentu Punkový
syndrom. Představuje osudy čtyř
členů punkové kapely s mentálním hendikepem a jejich cestu
k popularitě. Jako správní punkeři
prožívají silné emoce, milují, hádají se, nadávají, smějí se, popíjejí
a tráví spoustu času v nahrávacím
studiu a na turné. Vstupné dobrovolné.
Listování s Arnoštem Lustigem
V sobotu 7. ledna se v 18 hodin
ve velkém sále knihovny koná další
pořad z cyklu LiStOVáNí.cz nazvaný
Láska a tělo. V jedné z posledních
knih se Arnošt Lustig opět vrátil
k tématům, která poznamenávají
celou jeho tvorbu - nepochopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů na straně jedné a láska
k životu a ke všemu tělesnému na
straně druhé. Mladí lidé Gabriela
Lágusová a Josef Reinisch prožívají
v terezínském ghettu svou zakázanou lásku. Pořad je součástí projektu AL90 k nedožitých 90. narozeninám Arnošta Lustiga. Účinkují
Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk
Černín (alt. Alan Novotný), cena
v předprodeji 70,- Kč, na místě
100,- Kč.
(jč)

Přijďte na beneﬁční koncert

VÁNOČNÍ OZVĚNY
21. 12. 2016 v 18.00 hodin v Domě kultury Delta Břeclav
Vystoupí POLYFONIA z Gymnázia Břeclav, BARBASTELLA z Gymnázia Hodonín, VIVA LA MUSICA z Gymnázia Uherské Hradiště za hudebního doprovodu BŘECLAVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU,
CIMBÁLOVÉ MUZIKY CIFRA z Uherského Hradiště a KOMORNÍHO
ORCHESTRU JANA NOSKA při ZUŠ Hodonín.
Výtěžek koncertu bude věnován dětskému oddělení Nemocnice Břeclav.
Vstupné 100,-Kč
Předprodej vstupenek v knihovně Gymnázia Břeclav u paní Svatavy
Rudolfové

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem
Břeclav, nám.TGM 9a (dům Domus), dv. č. 17.
Téma: Borelióza a pohybový aparát
14. prosince 2016 od 18 do 20 hod.
Vstupné dobrovolné, nutná rezervace 732 613 853.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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prosinec
c 2016
Čtvrtek 1.12. ve 20:00

NICK CAVE :ONE MORE TIME WITH FEELING

TENTO DOKUMENT JE PROMÍTÁN V KINECH POUZE V TENTO DEN!
Snímek, představuje skladby z nejnovějšího alba zpěváka a jeho kapely, je zároveň Cavevou osobní
zpovědí... Ve filmu zazní všech osm nových skladeb v pořadí již 16. studiového alba kapely.
. (6)%.' (-@-#-.&%0@)FM& -@FFG'#(B@GJE@C 3

Čtvrtek 1.12. pátek 2.12. a sobota 3.12. v 17:00

ANDĚL PÁNĚ 2

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu...
Režie: Jiří Strach. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes.
)"2%)/2%)' # @ ,%)@GEFK@*96,-.*(:@NN'#(B@FGE@C 3

Pátek 2.12. a sobota 3.12. ve 20:00

POHÁDKY PRO EMU

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne
přeruší podivný telefonát z Prahy. Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý...
)'(-#%:*965"@ ,%)@GEFK@*96,-.*(:@FFG'#(B@FFE@C 3

Úterý 6.12. v 18:00 a ve 20:00

SNOW FILM FEST

()-&#/4/,-.*(4IE@C 3()3,0LE@C 3

Středa 7.12. 17:00 a ve 20:00 a čtvrtek 8.12. ve 20:00

PŘÍCHOZÍ

Středa 28.12 v 17:00 a čtvrtek 29.12 v 17:00 a ve 20:00

ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude
vědět to, co ví jen Bůh! Režie: Jiří Strach. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes.
)"2%)/2%)' # @ ,%)@GEFK@*96,-.*(:@NN'#(B@FGE@C 3

Pátek 30.12. v 17:00 a ve 20:00

POHÁDKY PRO EMU

Petr Miller pracuje již řadu let pro úřad v Londýně. Rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný
telefonát z Prahy. Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská.
)'(-#%:*965"@ ,%)@GEFK@*96,-.*(:@FFG'#(B@FEE@C 3
LEDEN 2017

Čtvrtek 5.1. ve 20:00, Pátek 6.1. ve 20:00 a sobota 7.1. v 17:00 ve 2D a ve 20:00 ve 3D

ASSASSIN´S CREED

Usvědčený vrah Callum Lynch je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí
staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné
zařízení Abstergo vybavené revoluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické
vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků, které byly dosud ztracené v minulosti.
Režie: Justin Kurzel. Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons.
%3(6@DD+B@GEFK@-#-B@)FG& -@FEG'#(B@FJE@CDFHE@C 3CH@FGE@C 3CG

Pátek 6.1. v 17:00 ve 3D a neděle v 15:00

ZPÍVEJ

Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele
s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané
úmysly. Režie: Denis Villeneuve. Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
+'D'0,- +#81(6D,#C!#@@GEFK@-#-.&%0@)FG& -@FFL'#(B@FGE@C 3

Animovaná pohádka pro celou rodinu.
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém
otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl.
(#'B@@GEFK@ @*96,-.*B@FFE'#(B@FJE@CDFHE@C 3CH@FHE@CDFFE@C 3CG

Čtvrtek 8.12. v 17:00 ve 2D, pátek 9.10. v 17:00 ve 3D a sobota v 17:00 ve 2D

Středa 11.1. ve 20:00

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA

Pohádka pro celou rodinu.
(#')/(:D%3(6D)+)+.;(:@@GEFK@ @*96,-.*(:@FHE@CDFFE@C 3

Pátek 9.12. a sobota 10.12. ve 20:00

BOŽSKÁ FLORENC

COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will Smith) prožívá hlubokou
osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je přinutit
ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem.Režie: David Frankel. Hrají: Will
Smith, Kate Winslet, Keira Knightley.
+'@@GEFK@-#-.&%0@)FG& -@NL'#(B@FFE@C 3

Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat.
#/)-)*#,(:D%)' # D+'D". (6@D@-#-.&%0@)FG& -@FFE'#(B@FEE@C 3

Čtvrtek 12.1. v 17:00 a ve 20:00 ve 2D a sobota 14.1. v 17:00 ve 2D a ve 20:00 ve 3D

Úterý 13.12. ve 20:00

Režie: Yimou Zhang. Hrají: Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe.
%3(6@!(-,0@D6(@GEFK@ @'&2 ;#*96,-.*(:@FJE@C 3CH@FHE@C 3CG

Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé.
Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi intenzívní.
Režie: Tom Ford. Hrají: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon.
+'@-"+#&& +@@GEFK@-#-.&%0@)FJ& -@FFJ'#(B@FFE@C 3

V KINECH POUZE V PÁTEK 13.1.2017 v 18:00

NOČNÍ ZVÍŘATA

Středa 14.12. ve 20:00

ADELE : živě z Royal Albert Hall
Tento koncert, v režii Paula Dugdalea, nabízí hity převážně z alba CD ADELE "21".
. (6D)%.' (-2+(6@@GEFF@*96,-.*(:@FFE'#(B@FGE@C 3

!! POZOR NOČNÍ PREMIERA !! - Čtvrtek 15.12. v 00:01 v původním znění s titulky!!

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ

RAMMSTEIN IN AMERICA
dokument o kapele RAMMSTEIN IN AMERIKA 122 min. a KONCERT LiIVE FROM MADISON SGUARE
GARDEN 101 min. Mezi pořady bude přestávka.
,-.*(4FME@C 3






Čtvrtek 15.12. ve 20:00, Pátek 16.12. v 17:00 ve 3D a ve 20:00 ve 2D,
Sobota 17.12. v 17:00 ve 2D a ve 20:00 ve 3D

ROGUE ONE: STAR WARS STORY

Film je první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří
se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti
Režie: Gereth Edwards. Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, Riz, Ahmed
%3(6D)+)+.;(:D!(-,0@@GEFK@ @*96,-.*(:@FHH'#(B@FHE@CGDFJE@CH



Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století.
Režie: Dieter Berener. Hrají. Noah Saavera, Maresi Riegner, Valerie Pachner
+'@%).,%)D .B@GEFK@-#-.&%0@)FJ& -@FEN'#(B@FFE@C 3



LICHOŽROUTI
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z páru ponožek vždy zůstane
jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!
)#((:D(#')/(:D)+)+.;(:@ ,%)@GEFK@*96,-.*(:@MK'#(B@FFE@C 3

Úterý 27.12. v 17:00 a ve 20:00, středa 28.12. ve 20:00

MANŽEL NA HODINU
Milanův vztah k doktorce Elišce se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku,
vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti" – Milan je stále ženatý se
Slovenkou Jankou, matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl rozvést! Režie: Tomáš
Svoboda. Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek.
)' # @ ,%)@GEFK@)FG& -@FGE@C 3
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Robert




KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
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HRADIŠŤAN

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

Čtvrtek 22.12. 17:00





Středa 21.12. v 17:00 a ve 20:00 a čtvrtek 22.12. ve 20:00

J.K. ROWLINGOVÁ Vás zve do nové epochy kouzelnického světa. Co se stane, když zvířata (některá
i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? Režie: D. Yates. Hrají: Eddie Redmayne, Colin Farrell
)#((:D!(-,0@D@GEFK@ @'&2 ;#*96,-.*(:@FHH'#(B@FHE@CDFFE@C 3
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Úterý 20.12. ve 20:00

EGON SCHIELE



TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
/,-.*(4AHGE@C 3



  

RADUZA s kapelou 
/,-.*(4C*9 *+) $AGKE@C 3

kinobreclav@seznam.cz, tel: 519 370 818
www.kinobreclav.cz
REZERVACE NA FILM KONČÍ 30 min. před filmem
VSTUPENKY NA JINÉ PŘEDSTAVENÍ SI VYZVEDNĚTE DO 5 DNŮ OD REZEVACE
PŘEDPRODEJ A REZERVACE: ÚT-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20 SO: 17:00 – 20:00

Kino Koruna je provozováno za finanční podpory Města Břeclav
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Muzeum vystaví fotografie Jana a Sáry Saudkových

Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo na přelom roku
výstavu fotografi í Jana a Sáry Saudkových, které pro tuto příležitost poskytla Saudek Gallery Praha. Výstava představí kolem
50 děl obou autorů. K vidění budou i originální autorské šperky
navržené Janem Saudkem, které budou stejně jako fotografie zájemcům k prodeji.
Jan Saudek (*1935) je světově nejproslulejší český fotograf
současnosti s nezaměnitelným
rukopisem. Věnuje se zejména
ateliérové fotografii. Celoživotně jej zajímá motiv ženského
těla, vztahu mezi mužem a ženou, na hota. Své fotog ra f ie
mnohdy koloruje. Typická pro
jeho fotografie je „Zeď“, kterou

objevil jako kulisu pro své fotografie a která se v jeho díle stala
ikonickou. Jan má za sebou více
než 400 samostatných výstav po
celém světě a jeho dílo je zastoupeno ve všech prestižních světových muzeích a galeriích. Vyšlo
o něm několik monografií u nás
i v zahraničí a oceněn byl i nejvyšším francouzským státním

oceněním – Řádem čestné legie.
Sára Saudková (*1967) je významná česká fotografka, která
se fotografickému umění naučila u Jana Saudka. Fotografii
se aktivně věnuje od roku 1999
a má za sebou již několik desítek
výstav. Sára fotografuje zejména akty, po technické stránce se
jedná hlavně o klasické, černobílé fotografie, které jsou ovlivněny tvorbou Jana Saudka. Věnuje
se převážně volné tvorbě – inscenovanými fotografiemi dokumentuje život, mnohdy i svůj
soukromý. Sára Saudková patří
mezi nejvýznamnější současné

české fotografky. Mimo fotografii se věnuje i psaní.
Výstava obou českých umělců
bude zahájena ve čtvrtek 8. 12.
v 17 hodin v synagoze za účasti
Sáry Saudkové, která zde bude
mít i autogramiádu svých knih.
Výstava bude prodejní, kromě
samotných děl budou k prodeji i šperky navržené Janem
Saudkem, knihy apod. Přijďte
se v předvánoční čas inspirovat tvorbou nejvýznamnějších
českých fotografů. Jste srdečně zváni!
Mgr. Nina Kuhnová,
kurátorka výstavy

Kdyby aspoň sněhu bylo Listopadový Malovaný kraj
Ač je to k nevíře, už tu máme
zase prosinec. Ano žáku Procházko, poslední měsíc letošního
roku. Ani jsme se nenadáli. To se
tak stává. Pořád se za něčím honíme, někam chvátáme a tu máš
čerte kropáč, z poza bezlistého
stromu na nás pokukuje Mikuláš. A někde v relativně vzdáleném časoprostoru se chystá
Lucie, že nám jako obvykle noci
upije a dne nepřidá.
I já sem si po chuti upil z oblévaného hrnku hltek svařáku vonící hřebíčkem a skořicí. Narazil
jsem si na hlavu nedělního kulíška a vydal se svými psíky na klasickou procházku. Zatím je to, jak
s oblibou říkáme na jižní Moravě,
v oukeji. Nemrzne, chodníky jsou
bez kaluží. Po nebi poletují černé
letky havranů a zbytky posledních listů. Před odchodem jsem
si nalil stopečku voňavé meruňkovice. Potřeboval jsem to čtyřiceti procentní pohlazení jako sůl.
Nějak mě totiž zlobí pravé koleno.
Doufám, že mně Mikuláš v putně donese jedno pěkné vepřové,
abych si doplnil zásoby kolagenů.
Omotal jsem si kolem krčku šálu,
zvedl límec teplé bundy z Číny

a se vydal se svými čtyřnohými
společníky do ulic. Vzali jsme to
po Smetanově nábřeží, přes lávku
u Vídeňáku k lávce u průmyslové školy. Pozdravili radostným
štěkotem elegantní labutě, ubrebtané kačeny a zamlklé lysky.
Pozorně jsme se rozhlédli vpravo i vlevo a přes starou zebru se
vydali po Kuffnerově nábřeží
k zelenému mostu. Nějak začalo
foukat a tak jsme z naší obvyklé
trasy vypustili most cukrovarský.
Vzali jsme to kolem Pohody
k muzeu. Upozornil jsem hafany ať se zklidní, neboť dnes
opravdu nepůjdeme do Betléma,
dudlajdá. A basta. Konec diskuze. Když jsem zaparkoval pséky,
zašel jsem si na jedno pěnivé.
Hoši už tam byli. Řeč se točila,
jak jinak, kolem nadcházejících
Vánoc. Vánoce, Vánoce přichází, kačky nám z kapsy vyhází,
bručeli mladí, zralí i přezrálí
muži. Po druhém pivu se hoši
poněkud zklidnili. Stali jsme
se drobet poetickými V duchu
jsme strojili stromečky a zabíjeli kapry. Do nastalého ticha zaštkal Jožka: „Kdyby aspoň teho
sněhu bylo.“
Karel Křivánek

Právě vychází poslední letošní vydání národopisného
a vlastivědného časopisu Malovaný kraj, spjatého již od
roku 1946 s městem Břeclav.
A právě Břeclavi je věnována značná část jeho obsahu. Štěpán Káňa připomíná,
že uplynulo 80 let od úmrtí
svého času velmi oblíbeného skautského organizátora,
autora divadelních her a pedagoga ve škole Charvátské
Nové Vsi Františka Kňourka. Miroslav Geršic se věnuje
důsledkům prusko-rakouské
války v roce 1866 v Poštorné
a Charvátské Nové Vsi. Samotná redakce přidává text
zaměřený na další konferenci Živý Folklor, konanou koncem
září v břeclavské knihovně, na níž
se řešily mj. různé formy vztahů vedení měst a obcí Slovácka
k tamním souborům udržujícím
tradice. Za připomenutí jistě stojí rovněž medailon břeclavského
výtvarníka Pavla Doležala, jenž
letos slaví 55 let. Autorkou je Nina
Kuhnová. Jiný medailon – z pera
Tomáše Gronského – je pak zasvěcen řezbáři Josefu Fröhlicho-

vi ze Staré Břeclavi. A v závěru
časopisu najdete i pozvánku na
33. ročník Hudeckých dnů, který se uskuteční 25. a 26. listopadu, tradičně ve starobřeclavském
kulturním domě.
Ma lovaný k raj lze koupit
v Knihkupectví Vašíček, v turistickém informačním centru, v některých novinových stáncích či přímo
v sídle redakce v Domě školství na
ulici 17. listopadu 1a.
(vu)
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Billiard hockey:
Nová generace
Štěpá n Ka ňa a Ja n
Pekkala ze ZŠ Slovácká
udělali Břeclavi jméno
mezi celosvětovou komunitou billiard hockeye, lidově zvaného šprtec, když
excelovali na mistrovství
světa. Nyní však už postoupili na další vzdělávací stupeň, ale šprtec na ZŠ
Slovácká ihned po jejich
odchodu předvedl novou
generaci. Ta ukázala, že
chce rovněž bojovat pouze
o mety nejvyšší a to nejen
na okresní, krajské a republikové úrovni. Z nedávného
mistrovství Evropy – přeborech
škol v týmech, si Břeclavané přivezli rovnou zlato. Berou si přitom příklad ze svých předchůdců
a trénují prakticky denně. „Je to
zábava, jsme v kolektivu, šprtec nás určitě baví více než sezení u počítače,“ shodují se kluci.

Matěj Krmíček, Honza Doležal,
Šimon Sedlák a Tomáš Vymyslický pod vedením učitele a trenéra v jedné osobě Jana Kocába
zcela jistě neřekli poslední slovo
a mezi českou i světovou elitou
billiard hockeye hodlají setrvat
minimálně do konce docházky
na základní škole.
(dav)

Stolní tenistky
testují Číňanku
V závěru října a v listopadu
absolvovaly stolní tenistky MSK
Gumotex Břeclav sérii důležitých soutěžních startů. V odložených extraligových utkáních
s oběma celky Hodonína bylo dosaženo rozdílných výsledků. Béčko Hodonína porazily ženy MSK
spolehlivě 6:1, což byla povinná
výhra se snaživým soupeřem pro
udržení pozice v nejčelnější skupince nejvyšší domácí soutěže.
Proti vysoce favorizovanému áčku
Hodonína nehrála jednička MSK
Vivien Ellö, plnou šanci dostala
nová tvář v družstvu, Číňanka
Cheng Xinyue.
Proti špičkov ým hráčkám
Hodonína Štrbíkové a Partyce
(reprezentantka Polska) nebyly
Aneta Kučerová, Karin Adámková a Cheng schopny bodovat,
nepodařilo se ani korigovat výši
porážky v zápasech s obranářkou
Markétou Ševčíkovou. Kučerová
s ní promarnila vedení 10:7 a 9:7
v prvních dvou setech a nakonec
jí podlehla 2:3, Cheng se s hrou na
obranu moc nevyznamenala a prohrála hladce 0:3. Výsledkem byla
prohra celku Břeclavi 0:6, která
ale nic většího neřeší. Důležitější
byl start žen MSK 12. listopadu
v Moravském Krumlově. Posílený celek Krumlova je štikou extraligy, dokázal nečekaně porazit
6:2 Hodonín A a brousil si zuby

i na Břeclav. Když Ellö prohrála
v první sérii dvouher 1:3 s Ertlovou a očekávané tři body přidala
na konto domácích reprezentantka
ČR Dana Čechová, nevypadalo to
pro Břeclav nejlépe. Kučerová ale
zahrála ve velkém stylu, porazila
Ertlovou i Mikulcovou a dva sety
vzala Čechové, přes dvojku i trojku
Krumlova bodovala i Cheng a pátý
bod z dvouher přidala Ellö třísetovou výhrou nad Mikulcovou. Hosté vedli 5:4 a sahali po třech bodech
za výhru. Na konečnou spravedlivou remízu 5:5 vyrovnala čtyřhra
Mikulcová-Ertlová, která byla tentokrát lepší, než mistryně ČR Kučerová s Adámkovou.
15. listopadu se v Břeclavi hrála mezinárodní superliga. Ženy
MSK v utkání pátého kola soutěže porazily 6:2 výběr juniorek
Slovenska do 21 let, když bez ztráty bodu utkání absolvovaly Kučerová a Cheng. Třetí hráčka MSK
Adámková vyhrála jeden zápas,
ten se již ale po dosažení vítězného šestého bodu do protokolu
o utkání nezapočítával. Touto výhrou si ženy MSK zajistily postup
z druhého místa ve skupině A za
vysoce favorizovaným Linzem AG
Froschberg (Rakousko) do elitní
šestice, která si v úvodu roku 2017
vyřazovacím systémem rozdělí
konečné pořadí na čele superligy
2016/2017.
Jaroslav Hýbner
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Softballisté bilancují sezonu

Na podzim ukončili sezónu
i břeclavští softballisté. Zhodnotil
ji Vlastimil Kubát, šéftrenér oddílu Locos Břeclav:
Oproti roku 2015, kdy naši kadeti získali druhé místo v extralize hráčů do 16 let, jsme nedosáhli
na podobný výrazný výsledek,
přesto si myslím, že i ta letošní
sezóna byla úspěšná. V nejmladší
kategorii t-ballu do 10 let jsme obsadili moravskou oblastní soutěž
a po prvních slabších výsledcích
v zimních halových turnajích se
naše družstvo vyšplhalo na celkovou druhou příčku a květnový
turnaj před domácím publikem
dokonce vyhrálo.
Žákovské družstvo v moravské oblastní soutěži skončilo na
3. místě a souběžně reprezentovalo jihomoravský softball i v celostátní 2. lize žáků. Zde sice
nevybojovalo účast na postupovém turnaji na MČR, ale v závěrečném turnaji o cel kové
7. - 12. místo s přehledem vyhráli
a Vítek Hlavenka byl jednoznačně
nejlepším nadhazovačem turnaje.
V kategorii kadetů jsme dokonce postavili dvě družstva.
B team vybojoval ve finále Moravské oblastní ligy 2. místo za
věčným rivalem Bulldogs Lednice, a obdobně jako naši žáci zvítězil v mezidivizním turnaji 2. ligy
kadetů o 7. - 12. místo. I zde patřili naši nadhazovači vedení Jakubem Osičkou k těm nejlepším
na turnaji. Kadetské Áčko hrálo
stejně jako loni nejvyšší soutěž extraligu hráčů do 16 let. Teprve
v posledním turnaji jsme díky porážce od pražských Joudrs spadli
na třetí příčku a na finálový turnaj - MČR U16 jsme tak postou-

pili do těžší čtvrtfinálové skupiny.
Úspěch či neúspěch v sezóně tak
závisel na jediném zápasu, kde
bohužel stačilo drobné zaváhání,
které nás připravilo o možnost
postupu do finále.
Junioři posílení několika málo
muži a kadety bojovali v roce 2016
premiérově ve 3. české softballové lize mužů. Díky dlouhodobě
vyrovnaným výsledkům vybojovali nakonec 2. místo a jejich
postup do 2. ligy teď záleží na
tom, jestli vítěz 3. ligy Havlíčkův
Brod B bude chtít hrát vyšší soutěž nebo ne.
Posledním turnajem sezóny
bylo na konci října MČR juniorů
U19, kterého jsme se zúčastnili
s družstvem kadetů, posíleným
o tři juniory. S tímto poměrně mladým týmem jsme mohli
postoupit až do semifinálových
bojů. Bohužel dvě těsné porážky
v základní skupině od pražských
Joudrs 6:7 a Spectra 7:8 nás odsoudili hrát ve skupině o 5. místo. Zde
jsme se konečně probrali a začali
hrát softball. Nejprve jsme porazili Hladové Hrochy ze Sezimova Ústí 10:0 a potom jsme vrátili
porážku pražskému Spectru 12:11
a skončili tak pátí.
Navíc se chlapci ročníků 1999
a 2000 po skončení sezóny zúčastnili výběrového kempu do juniorské reprezentace U19 a všichni
naši zástupci - 7 členů oddílu - Lukáš Kubát, Luděk a Viktor Opluštilovi, Vojtěch Forman, George
Harris, David Pazdera, Martin
Magula a 2 hráči, kteří u nás hostovali z jiných oddílů - Kryštof
Prokeš ze Snails Kunovice a Vojtěch Kříva z SK Seitl Ostrava prošli do širšího výběru.
(pjd)

BADMINTONOVÁ HALA
Karel Mach, Haškova 30, Břeclav

Provozní doba denně od 8 do 21 hod.
Objednávejte ON-LINE nebo tel. 724 223 058
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Mráz: Áčko jsme stabilizovali, Delfíni vybojovali 16 medailí
čekají nás mladší kategorie

Jednatel fotbalového MSK
Tomáš Mráz může být se vstupem do podzimní sezony divize spokojený. Břeclavský tým
jako nováček soutěže přezimuje na výborném čtvrtém místě z celkových šestnácti. „Když
jsem do klubu nastoupil, celý
tým byl značně destabilizovaný, morálně, fyzicky a celkově
herně. Mnoho věcí bylo špatně,
áčko jako celek bylo nefunkční,
což dokazovaly žalostné výsledky a následný propad do divize,
kterému už nešlo zabránit. I v divizi nám zlé jazyky předvídaly
hru na chvostu tabulky, nicméně
s příchodem nového trenéra Bohumila Smrčka se tým stabilizoval, daří se nám držet týmového
ducha. Nakonec, za vše nyní hovoří umístění v tabulce těsně pod
pomyslnou medailovou trojkou,“
zamýšlí se jednatel klubu.
Tomáš Mráz se netají tím, že
kvalitní základ do A týmu si chce
vychovat doma. „Je potřeba se
nyní ještě více zaměřit na mládežnické kategorie – tedy dorost
a žáky. Už nyní se několik hráčů ze staršího dorostu zapojí do
zimní přípravy áčka, mimo jiné
také nadějní gólmani. Chceme
věnovat dorostencům, žákům
a samozřejmě i základně maxi-

OKNO
NEMOVITOSTÍ

mum úsilí. Máme tady kvalitní trenéry, kteří odvádí skvělou
práci, a chtěl bych, aby áčko i výhledově tvořili z velké části námi
odchovaní fotbalisté,“ vysvětluje.
Kromě toho chce Mráz motivovat fotbalovou omladinu i vylepšením materiálního zázemí
klubu. „Kvalitní míče, dresy, i to
jsou pro kluky motivační věci.
Chci, aby byli hrdí na svůj klub,
a k tomu samozřejmě kvalitní
materiální zázemí přispěje. Navíc, v době mého příchodu byly
regenerační prostory v havarijním stavu, ty nyní budou opraveny a připraveny pro kvalitní
regeneraci áčka i dalších týmů,“
doplňuje.
Finanční zázemí klubu je podle něj stabilizované. „Dospěli jsme k dohodám se sponzory
a městem Břeclav. To deklaruje, že je schopno fotbal v Břeclavi podporovat dlouhodobě. Za
mého působení se rovněž velmi zlepšila spolupráce s okolními kluby. Byl bych rád, aby
se z MSK stal jakýsi alfa tým
okresu a po domluvě s ostatními kluby bychom rádi dali
příležitost i nadějným hráčům
například z celků v nižších soutěžích,“ dodal.
(dav, foto juh)
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Břeclavští Delfíni v Brně bojovali o postup na mistrovství
ČR. Klub sportovního plavání
Delfín reprezentovalo pět starších žákyň a rozhodně se v silné
konkurenci neztratily. Celkem
16 medailí je toho důkazem.
Nejvíce cenných kovů si odvezla
Anička Blažková (2004) a to rovnou z každé její disciplíny, tedy
6 medailí. Nejcennější byla určitě zlatá z náročné tratě 200Z. Pět
medailí vybojovala Soňa Chlubnová (2004). Nejvíce se jí dařilo

v disciplíně 200P, kde si doplavala pro stříbro. Také Klára Vaculíková (2002) může být spokojená,
celkem 3 bronzové medaile ji určitě potěšily. Pro dvě medaile si
doplavala Sára Slámová (2003),
největším úspěchem bylo určitě
zlato, které s velkým náskokem
vyhrála v disciplíně 200P. Ema
Veverková (2004) dokončila závod celkem čtyřikrát těsně pod
stupni vítězů, když doplavala
na tratích 200VZ, 200M, 50Vz
a 100M shodně na 4. místě. (jan)

Krasobruslaři brali medaile
Výborně se břeclavské krasobruslařky předvedly v prvním
závodě letošní sezony v Hodoníně. V kategorii přípravka se
představily čtyři závodnice, a to
Valerie Masná, Eva Kiliánová,
Charlotte Petrlová a Zuzana
Miháliková. Masná zajela velmi
dobrou volnou jízdu, předvedla
však i krásné piruety a sekvenci
spirál, a díky tomu získala zlatou
medaili. Pro další tři již zmíněné závodnice to byl jejich první
závod. Kiliánová zvládla všech-

ny skoky, sekvenci spirál i piruety, za což jí patřilo páté místo.
Petrlová bohužel spadla v piruetě a vynechala toeloopa, a tak
skončila šestá. Zuzana zajela
pěknou volnou jízdu, ale pád
v nízké piruetě a v sekvenci spirál jí posunul na 7. místo. Dále
se skvěle uvedl břeclavský krasobruslař Radek Jamrich, který jel
svůj první závod v kategorii nováčci. Radek zajel pěknou volnou
jízdu a získal stříbrnou medaili.
(kraso)

KČT Slovan Břeclav pořádá 26. prosince 2016
Tradiční pochod Poslední

kilometr

Start: v 9 hod u zimního stadionu
Cíl: Janohrad, trasa pochodu 16 km
Jde se za každého počasí.
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Třináctá boduje na republice
i mezinárodních závodech
Nejprve mistryně republiky, poté zlato z mezinárodního turnaje. Studentka
břeclavského gymnázia Anna
Třináctá, startující v barvách
klubu Judo SKKP Brno, na
začátku listopadu vybojovala
titul mistryně České republiky pro rok 2016 v kategorii
dorostenek. Na cestě k titulu
ji čekaly čtyři zápasy se zkušenými i staršími soupeřkami. V prvním zápase porazila
technikou škrcení ostravskou
judistku před časovým limitem. Druhý zápas trval celé čtyři minuty díky nepříjemnému
zranění ramenního svalu, které
si vyžádalo ošetření. I přes tuto
komplikaci Třináctá dokázala
ukončit další zápas a následné
finále před časovým limitem,
což jí zajistilo zisk nejcennějšího
kovu a mistrovského titulu. Předzvěstí dobré formy bylo již stříbro z předešlého mezinárodního
turnaje v polské Olešnici, který
proběhl za účasti judistů nejen
z Evropy, ale také Kanady nebo
Kazachstánu.
K titulu mistryně ČR pro rok
2016 přidala tato Břeclavanka ještě
zlato z velmi kvalitně obsazeného
mezinárodního turnaje Koroška

Open 2016 ve Slovinsku, kde hájila české barvy jako členka dorostenecké reprezentace ČR. Na
šesti zápasištích se zde ve dvoudenním programu představilo
více než tisíc závodníků a závodnic ze 30 zemí světa. Na startu
nechyběly silné výpravy z Maďarska, Ruska, Rakouska, Ukrajiny
nebo Holandska. Ve své věkové
kategorii U16 porazila soupeřky
z Rakouska, Bosny, Itálie a Maďarska a vybojovala zlato. Nyní
se Třináctá připravuje na soutěže
Evropského poháru 2017 a mnoho dalších podniků. Součástí přípravy je i soustředění s výběrem
dorostenecké a juniorské reprezentace ČR v Japonsku. (red, tři)
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Helešicová bronzová
na přeboru ČR

Soukromá škola bojov ých
sportů Břeclav slaví další velký
úspěch. Judistka Ema Helešicová, svěřenkyně trenérky Věry
Krásné, vybojovala na vrcholné
soutěži kategorie mladšího žactva v Mladé Boleslavi bronzovou
medaili. K zápasům nastoupila
mladá judistka v hmotnostní kategorii do 52 kg s dalšími deseti
soupeřkami. Los byl neúprosný
a ihned v prvním zápase stanula Helešicová proti favorizované
závodnici Kokešové Alexandře
z Ostravy. Po prohraném zápasu
břeclavská judistka sestoupila do
opravných bojů. V dalším zápase

zvítězila nad soupeřkou Didicovou krásným hodem během několika vteřin a totéž zopakovala
i v boji se soupeřkou Kalenskou.
Pak již Helešicovou čekal zápas
nejdůležitější, boj o třetí místo.
Dobře si uvědomovala, že prohra ji připíše medaili bramborovou. Břeclavanka začala svůj boj
o vysněnou medaili dynamicky
a rozhodně. Totéž však zvolila
i soupeřka Debsová z Brna a zápas byl velmi tvrdý. V polovině
časového limitu však hodila Ema
soupeřku na čistá záda a touto
rychlou technikou vybojovala
svoji vysněnou medaili.
(vk)

Lvi na domácím ledě válí a baví
Břeclavští Lvi mají za sebou
polovinu sezony. Tým mužů
složený z odchovanců břeclavského hokeje v krajské lize nezačal nejlépe, když v Uherském
Ostrohu utrpěl debakl a o osm
branek prohrál. V domácím zápase s Uničovem si Lvi spravili
chuť, aby následně dostali další
devítibrankový příděl v Rosicích
od domácích Štik. Potřebovalo
se zapracovat zejména na defenzivě. Přišla výhra v derby s Hodonínem, prohra v Kroměříži
a krásné domácí utkání se šťastnějším koncem pro lídra tabulky
z Velkého Meziříčí. Tento zápas
se ukázal jako zlomový. Lvi se od
tohoto utkání odrazili k sérii pěti
výher po sobě. Dvě venkovní výhry a tři domácí je katapultovaly
tabulkou vzhůru.
Celý tým se snaží hrát hokej,
který diváky baví. Nejvíce Lvům
vyšlo domácí utkání se Vsetínem,
který si domů odvezl 11 branek.
V tomto zápase se představili i dva
dorostenci. S druhou polovinou
základní části tak jsou Lvi určitě
spokojeni a zatím drží sedmou pozici. Aktuální tabulky a výsledky
jsou prezentovány na webu klu-

i tito hráči v listopadu zlepšili své
výkony a doma dvakrát a na ledě
Red Bull Akademie v Salzburgu
jednou naplno bodovali a dotahují kluby umístěné v tabulce nad
nimi. Starší dorostenci (U18) v lize
staršího dorostu měli těžký los,
když v úvodních zápasech potkali
týmy, které buď z extraligy dorostu
sestoupily, nebo v lize pravidelně
hrají o první místa. V říjnu kluci bodovali v pěti ze šesti utkání
a také tento tým se dotáhl na dostřel horní poloviny tabulky.

bu hclvibreclav.cz či na facebookovém profilu Břeclavský hokej.
Nejmladší hokejisté od prvních
do čtvrtých tříd (U6 – U10) prozatím hráli minihokejové turnaje.
Na dětech je vidět nadšení ze hry
a v každém turnaji i zlepšená hra
těch nejmenších. Čtvrťáci (U10)
již na konci listopadu přechází
v soutěži na "velký" hokej. Mladší a starší žáci (U12-U14) bojují
ve spojené soutěži Jihomoravské-

ho a Zlínského kraje. Mladší U12
se pohybují v půlce tabulky, a zatím mají na kontě nejvíce remíz
v soutěži. Starší žáci U14 bojují
o první příčky. S jedinou prohrou
ze Vsetína se s tímto týmem, Kometou Brno, Kroměříží a Hodonínem přetlačují v boji o mistrovský
titul soutěže.
Mladší dorost (U16) v rakouském mistrovství U16 začal výhrou,
poté přišla série proher. Nicméně

Vánoční turnaje
Ani letos nebudou chybět na
ledě břeclavského zimního stadionu „Ice Bors Aréna“ vánoční
turnaje nejmenších hokejových
naději. S velkou podporou města
Břeclavi a dalších menších či větších sponzorů se na ledě představí: v 6. ročníku turnaje o Pohár
města Břeclavi 4. třídy (U10) při
velkém hokeji a 1. a 2. třídy (U7
a U8) v minihokeji, v 8. ročníku
o Pohár starosty města Břeclavi pak v minihokejovém klání
i 3. třídy (U9). Pro tento rok se oba
turnaje konají od 26. do 28. prosince.
(mz)
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VYUŽIJTE ZIMNÍ SLEVY JEŠTĚ LETOS

www.pramos.cz
Okna, dveěe, fasády, PVC, hliník. Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK v cenÝ od 19.990 KÏ vÏetnÝ dopravy, montáže a DPH

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

Měsíčník Radnice, periodický tisk územně samosprávného celku, vydává město Břeclav. Adresa: Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČO: 00283061,
odpovědný redaktor: David Mahovský, tel.: 519 311 377, mobil: 731 428 239, e-mail: david.mahovsky@breclav.eu. Redakční rada si vyhrazuje právo neumístit inzeráty politických stran
a seskupení a inzerci odporující etickým, mravním, morálním a rasovým zásadám. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Číslo 12/2016, vychází 5. prosince 2016. Redakční uzávěrka do
15. dne předchozího měsíce. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod e. č. E11800. Sazba a tisk: Kleinwächter, Frýdek-Místek. Neprodejné! Roznášku zajišťuje Česká distribuční a.s.

